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Περίληψη  

 

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μια περιγραφή της διαμόρφωσης της 

επίσημης γερμανικής πολιτικής στη Μικρά Ασία, στην εποχή του 

αυτοκράτορα Βίλχελμ Β’. Παρουσιάζεται η επικουρική λειτουργία της 

γερμανικής εκδοτικής δραστηριότητας στην άσκηση της επίσημης πολιτικής 

της χώρας, κάτω από την ιδέα του Παγγερμανισμού και η δράση της ως 

μοχλός πίεσης της κυβέρνησης Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στις 

τάσεις, στα πρόσωπα και στις μεθόδους που χρησιμοποίησε το γερμανικό 

κεφάλαιο για τη διείσδυσή του στη Μικρά Ασία. Σημαντικό μέρος της 

εργασίας αφιερώνεται στην εξιστόρηση της γερμανικής στρατιωτικής 

παρουσίας στην Τουρκία διαχρονικά και στον ρόλο που εκείνη διαδραμάτισε 

στην πολεμική δραστηριότητα της χώρας στους Βαλκανικούς Πολέμους, 

καθώς και στον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο. Τομείς όπως πολιτισμός, δημόσια 

διοίκηση και έλεγχος του τύπου δεν ξέφυγαν από το γερμανικό ενδιαφέρον, 

προκειμένου ο Παγγερμανισμός να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στη Μικρά 

Ασία. Τέλος εκτίθεται η γερμανική ηθική αυτουργία, συνενοχή και 

συμμετοχή στις ακρότητες Νεοτούρκων σε βάρος του ελληνισμού της 

περιοχής.  

 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: γερμανικός ιμπεριαλισμός, Μικρά Ασία, γενοκτονία Ελλήνων 

 

 

 

 

 

Abstract  

 

 

 

Tha aim of the present dissertation was to describe the official german policy 

in reference to Asia Minor, as thiw was shaped during the reigh of Kaiser 

Wilhelm II. German editional activity supporting the official national foreign 

policy in accordance to the ideology of Pan-Germanism, is presented, along 

with its functionas a tool of governmental pressure. In addition, an extended 

reference to strategies, persons and methods which the german catipal used 

to achieve infiltvation towards Asia Minor’s broad economical exploitment, is 
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attempted. A significant proportion of thiw study is the narration of the 

german military presense in Turkey over time and of the part that it played 

with respectto thiw country’s warfare during the Balkan Wars and World War 

One. Culture, civil administration and controlling native press were abjectives 

that did not escape german interest in order for Pan-Germanism to dominate 

Asia Minor complicity. Finally, german instigation, complicity and 

participation to the attrocities that the Neo-Turks commited against region’s 

Greek peoples, is exposed.  

 

Key words: german imperialism, Asia Minor, greek genocide 
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Εισαγωγή 

 

«Η Ανατολή δεν αξίζει ούτε τα κόκκαλα ενός Πομμερανού στρατιώτη». Η 

φράση αυτή ανήκει στον καγκελάριο Bismarck, αναφερόμενος στον 

γεωγραφικό χώρο, στον οποίο η γερμανική παρουσία θα είναι έντονη στις 

επόμενες τρεις δεκαετίες. Η παρουσία, λοιπόν, της Γερμανίας, μιας χώρας 

στην Κεντρική Ευρώπη και η δραστηριότητά της στην Ανατολή και πιο 

συγκεκριμένα στη Μικρά Ασία, αποτέλεσαν το σημείο αφετηρίας για την 

συγγραφή αυτής της εργασίας. Η διερεύνηση των τομέων, στους οποίους 

επένδυσε η Γερμανία προκειμένου να επιβληθεί στην περιοχή, αποτέλεσαν 

τον σκοπό της παρούσας έρευνας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, διερευνάται η διαμόρφωση της, 

σχετικής με τη Μικρά Ασία, πολιτικής στον γερμανικό χώρο από την εποχή 

του καγκελάριου Bismarck, μέχρι και την έλευση της στρατιωτικής 

αποστολής του Liman von Sanders στην περιοχή. Τα καθοριστικά σημεία και 

οι διακυμάνσεις των συμφερόντων που οδήγησαν στη λήψη των 

κατάλληλων αποφάσεων από τη γερμανική πλευρά φωτίζονται με τη 

βοήθεια σχετικών ερευνών και συγγραμμάτων που αναφέρονται στο 

πολιτικό γίγνεσθαι της εποχής. 

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται τις στρατευμένες εκδόσεις που είδαν 

το φως της δημόσιοτητας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς έρευνας, 

στη σταδιακή και μέσα στα πλαίσια της γραμμικότητας της ιστορίας, πορείας 

της στρατευμένης εκδοτικής δραστηριότητας στον γερμανόφωνο χώρο. 

Σκοπός της έρευνας στο συγκεκριμένο πεδίο είναι η απόδειξη της σχέσης 

αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ εκδόσεων και πολιτικής. 

Στο τρίτο κεφάλαιο τίθενται προς διερεύνηση οι μέθοδοι, τα μέσα και τα 

πρόσωπα από τον χώρο του γερμανικού κεφαλαίου που έπαιξαν 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια της γερμανικής βιομηχανίας και 

χρηματοπιστωτικής αγοράς να επιτύχει την πολυπόθητη διείσδυσή της στην 

Μικρά Ασία. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο διερευνόνται οι στρατιωτικές σχέσεις μεταξύ 

Γερμανικής και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε επίπεδο διαχρονίας. Το 

μεγαλύτερο βάρος της έρευνας έπεσε στην εποχή κατά την οποία αρχηγός 

της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής ήταν ο von der Goltz, ο οποίος 

έθεσε τις βάσεις για την στρατιωτική κυριαρχία του Liman von Sanders στην 

Τουρκία. Η περίοδος του Liman  προξενεί το ενδιαφέρον της έρευνας, με 

σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων στο ζήτημα του μεγέθους της επίβολής 

του στη χώρα του σουλτάνου. 

Το πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται προσπάθεια ώστε να ερευνηθεί η 

γερμανική επιβολή στους τομείς της δημόσιας διοίκησης, του πολιτισμού, 

της εκπαίδευσης και του ελέγχου του τύπου. Οι τομείς αυτοί λαμβάνονται 
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για τους σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας ως δείκτες καθορισμού του 

μεγέθους της γερμανικής κυριαρχίας σε ζωτικούς τομείς της πολιτισμικής 

ύπαρξης ενός έθνους. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον τομέα της γερμανικής 

προπαγάνδας με τη διερεύνηση των προσώπων που συνέβαλαν στο 

σχεδιασμό και των φορέων που προωθούσαν την υλοποίσηση της. 

Το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας αποτελεί το σημείο τομής της 

γερμανικής ιστορίας με την ιστορία του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, ένας 

χώρος γόνιμος για ερευνητική δραστηριότητα. Ένα ιδιαίτερο μέρος της  

έρευνας αποτέλεσε στη δεδομένη περίπτωση, η γερμανική απόπειρα για την 

απόκτηση του οικονομικού ελέγχου της Μικράς Ασίας, που σε μεγάλο βαθμό 

ήταν συγκεντρωμένος σε ελληνικά χέρια. Τέλος ερευνάται η (συν-)ενοχή της 

Γερμανίας στα εγκλήματα εναντίον του Ελληνισμού που διαπράχθηκαν πριν 

και μετά το τέλος του Ά Παγκοσμίου Πολέμου από τους Νεότουρκους. 

Ως προς τη μεθοδολογία της έρευνας ακολουθήθηκε αρχικά η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση με την αναζήτηση των κατάλληλων πηγών, που 

επέτρεπαν τη διερεύνηση του θέματος. Στο δεύτερο στάδιο 

πραγματοποιήθηκε η αποδελτίωση των  ενδεδειγμένων για το ζήτημα πηγών 

και ο σχηματισμός των θεματικών αξόνων που θα αποτελούσαν τη δομή της 

εργασίας. Στο τελικό στάδιο ακολούθησε εξέταση των αποδελτιωμένων 

πλέον πηγών, κάποιες εκ των οποίων πρωτογενείς, καθώς και η εξαγωγή 

συμερασμάτων. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον καθηγητή κ. Κωνσταντίνο 

Φωτιάδη για την εποικοδομητική μας συνεργασία και την παραχώρηση 

μέρους από το προσωπικό του αρχείο, καθώς χωρίς αυτή θα ήταν αδύνατη η 

πραγματοποίηση αυτής της έρευνας.  
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1. Η πολιτική της Γερμανικής Αυτοκρατορίας στη Μικρά Ασία έως την 

στρατιωτική αποστολή του Liman von Sanders 

 

 

 

1.1 Η πολιτική του Bismarck 

 

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα στη νεοσυσταθείσα Γερμανική 

Αυτοκρατορία κυριαρχούσε απόλυτα η μορφή του καγκελάριου Otto von 

Bismarck (1815-1898). Άλλωστε στις εντατικές προσπάθειες και τον 

αδιάκοπο αγώνα της μεγάλης αυτής ευρωπαϊκής πολιτικής φυσιογνωμίας 

(διατελούσε ήδη από το 1862 καγκελάριος της Πρωσίας), χρωστούσε τη 

διαμόρφωση του σε ενιαία κρατική οντότητα, το μέχρι τότε 

κατακερματισμένο σε βασίλεια γερμανικό έθνος. Ο Γαλλοπρωσικός Πόλεμος 

του 1870-1871 και η νικηφόρα για τους Πρώσους έκβασή του, αποτέλεσε  

την ευκαιρία του επιζητούσε ο Bismarck για την ολοκλήρωση της γερμανικής 

ενότητας. Έπειτα από την ανακήρυξη της Γερμανικής Αυτοκρατορίας στις 18 

Ιανουαρίου του 1871 στην Αίθουσα των Κατόπτρων των Βερσαλλιών, όλα τα 

γερμανικά κράτη πλην της Αυστρίας βρισκόταν πλέον κάτω από την 

ηγεμονία του αυτοκράτορα (Kaiser) Wilhelm του Α’.1 

Ως προς την εξωτερική πολιτική την οποία θα ακολουθούσε, η Γερμανική 

Αυτοκρατορία, ως νέο κράτος, αναζητούσε τις ισορροπίες εκείνες, οι οποίες 

θα της επέτρεπαν μια βαθμιαία ανάπτυξη της δυναμικής της στον 

ευρωπαϊκό χάρτη. Ήδη από την αρχή του βίου της η εξωτερική της πολιτική 

προσαρμόζεται ανάλογα με τις σχέσεις της προς τη Γαλλία, ενώ παράλληλα 

έπρεπε να διαφυλαχθούν οι γερμανικές σχέσεις με την Αυστρία και τη 

Ρωσία. Για τη Γερμανική Αυτοκρατορία το ιδεατό θα ήταν μια συμμαχία και 

με τις τρεις χώρες, αλλά με ταυτόχρονη προσεκτική αντιμετώπιση της 

Γαλλίας, εξαιτίας του πρόσφατου πολέμου ανάμεσα στα δύο έθνη και την 

αποτροπή ενός νέου, φοβούμενη τάσεις εκδίκησης της τελευταίας. Απέναντι 

στην Αγγλία ο Bismarck ακολούθησε μια φιλική πολιτική εφόσον οι δύο 

χώρες δεν είχαν κοινό πεδίο οικονομικού ανταγωνισμού. Εξάλλου η αγγλική 

πολιτική εκείνη την εποχή ήταν σταθερά προσανατολισμένη στην Ανατολή, 

γεωγραφικό χώρο για τον οποίο ο Bismarck διακήρυττε: «Δεν αξίζει τα 

κόκκαλα ούτε ενός Πομμερανού στρατιώτη».2  Ωστόσο οι συσχετισμοί των 

                                                           
1
 Burns, E.M. Ευρωπαϊκή Ιστορία ο δυτικός πολιτισμός: Νεότεροι χρόνοι, εκδ. Επίκεντρο, 

Θεσσαλονίκη, 2004
4 

, σελ. 633-640
 

2
 Rohrbach, P. Die Bagdadbahn, Wiegandt & Grieben Verlag, Berlin, 1911

2
, σελ 14-15.  Burns, E.M., 

όπ. σελ 789-790.  Schuessler,W. Bismark, Die gesamelten Werke, Bd 11, Reden 1869-1878, Berlin 
mmBerlin,1929, σελ. 476  



 

10 
 

δυνάμεων που είχαν διαμορφωθεί στην Ευρώπη, αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα 

στο Συνέδριο του Βερολίνου (13 Ιουνίου-13 Ιουλίου 1878), όπου οι Μεγάλες 

Δυνάμεις έθεσαν ως προτεραιότητα τη διατήρηση της ειρήνης για 

τουλάχιστον μερικές δεκαετίες στον ευρωπαϊκό χώρο.3 Τυπικά οικοδεσπότης 

του Συνεδρίου ήταν ο Bismarck, ο οποίος με τη στάση του κατηύθυνε τις 

διαπραγματεύσεις προς όφελος μιας παγιωμένης ειρήνης, αλλά και της 

Γερμανίας. Ο Γερμανός ιστορικός Mommsen του αποδίδει τον ρόλο του 

διαιτητή ανάμεσα στους ηγέτες του Συνεδρίου, ενώ ο Kramer του προσάπτει 

ότι λειτουργούσε σαν συνήγορος της Ρωσίας επιδιώκοντας την καλλιέργεια 

καλών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Η Ρωσία είχε ανακτήσει μόλις 

πρόσφατα το πολεμικό της γόητρο έπειτα από τον νικηφόρο για τα 

στρατεύματά της ρωσο-τουρκικό πόλεμο του 1877-1878 και συνέχισε να 

πρωταγωνιστεί στο διπλωματικό στερέωμα της Ευρώπης, έχοντας βλέψεις 

τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Την 

μεσολαβητική του πρόθεση επισημαίνει και ο van Kampen.4 Μία από τις 

αποφάσεις του Συνεδρίου ήταν η μη διάλυση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, η οποία κατείχε πλέον ελάχιστα εδάφη στην Ευρώπη, 

συνέχισε όμως να υφίσταται ως κρατικό μόρφωμα.5 

 Ο Bismarck δεν φαίνεται να θεωρούσε την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως 

πρωταρχική ζώνη γερμανικού ενδιαφέροντος, ούτε στις επιδιώξεις του ήταν 

να συνάψει συμμαχία μαζί της ή να έχει αποκλειστικά την εκμετάλλευση της 

περιοχής.6 Αυτό βρίσκει εύκολα την εξήγησή του στο γεγονός ότι ο 

καγκελάριος δεν ήθελε να εμπλακεί η  Αυτοκρατορία του σε ένα ξέφρενο 

παιχνίδι ανταγωνισμού με τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις (κυρίως Γαλλία, 

Αγγλία και Ρωσία) για την διασφάλιση των συμφερόντων τους στην περιοχή, 

μιας και το κράτος του μετρούσε ελάχιστα έτη ζωής, επιμένοντας στο δόγμα 

του «Διατήρηση ειρήνης με όλους όσους αυτό καθίσταται δυνατό».7 

Εύστοχα, λοιπόν, παρατηρεί ο Reichmann, ότι η Γερμανική Αυτοκρατορία 

επιζητούσε να επωφεληθεί από τον ανταγωνισμό των άλλων Δυνάμεων, 

                                                           
3
 Novotny, A. Quellen und Studien zur Geschischte des Berliner Kongresses 1878, Bd.1, Österreich, die 

Türkei, und das Balkanproblem im Jahre des Berliner Kongresses, Veröffentlichungen der Komission für 
neuere Geschichte  Österreichs  44, Verlag Hermann Böhlhaus Nachf. , Graz-Köln, 1957, σελ. 44-45 
4
 Novotny, A. όπ. σελ. 63.  Mommsen, W. Geschichte des Abendlandes von der Französischen 

Revolution bis zur Gegenwart 1789-1951, 1951 σελ 446 κ.ε. Kramer, H. Die Großmächte und die 
Weltpolitik 1789-1945, 1952, σελ 331 κ.ε.  v. Kampen, W.  Studien zur deutschen  Türkeipolitik in der 
Zeit Wilhelms II., (diss.), Christian-Albrechts- Universität zu Kiel, Kiel, 1968, σελ. 16.  Burns, E.M., όπ. 
σελ 785 
5
 Novotny, A.,όπ. σελ 65-68  

6
 Reichmann, C. ,,Tapfere askers” und ,,Feige Araber””, Der Osmanische Verbundete aus der Sicht 

deutscher Soldaten im Orient  1914-1918, (diss.), Westfälische Wilhelms-Universität zu Münster, 2009, 
σελ 21. Hildebrand, K. Das vergangene Reich- Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Hitler 1871-
1945, Stuttgart, 1995, σελ 39  
7
 Reichmann, C. όπ.  σελ. 22.  Hallgarten, G.F., Imperialismus vor 1914- Die soziologischen Grundlagen 

der  Außenpolitik europäischer Großmächte vor dem ersten Weltkrieg, Bd1, München, 1963
2
  σελ. 162.  

van Kampen, W. όπ. σελ. 17 
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τηρώντας η ίδια στάση αναμονής και λειτουργώντας κατευναστικά όποτε 

δημιουργούνταν κρίσεις που υπονόμευαν το status quo της περιοχής8.  

Μετά το Συνέδριο του Βερολίνου, η Γερμανία επεδίωξε τη διατήρηση 

φιλικών σχέσεων με την Τουρκία, παρά την άρνηση του Bismarck προς τον 

σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίτ Β’ για μια συμμαχία με τις Κεντρικές Δυνάμεις στα 

1882. Την ίδια εποχή ο αρχηγός του γερμανικού επιτελείου Graf Waldersse 

εξέφραζε ανοιχτά την πρόθεσή του στο Υπουργείο Εξωτερικών της 

Γερμανίας ότι μια αναδιοργάνωση του τουρκικού στρατού από Γερμανούς, 

άποψη που έβλεπε θετικά και ο σουλτάνος, θα εξασφάλιζε στην Τουρκία μια 

θέση σε μια μελλοντική συμμαχία  με τη Γερμανία. Ο Bismarck έδειξε 

ωστόσο να ενοχλείται από τέτοιου είδους προθέσεις, καθώς η Γερμανία δεν 

έπρεπε το διάστημα εκείνο να λογίζεται ως εταίρος της Τουρκίας στο 

διπλωματικό πεδίο. Η έναρξη των εργασιών στους σιδηροδρόμους της 

Ανατολίας πρέπει να εκληφθεί ως ένα ελάχιστο δείγμα των φιλικών 

προθέσεων του καγκελάριου προς την Τουρκία.9 Για την εμπλοκή της 

Γερμανίας στην κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της Τουρκίας θα 

γίνει λόγος σε επόμενο κεφάλαιο. 

Ενδεικτικό της πολιτικής του Bismarck έναντι της Τουρκίας είναι επίσης το 

γεγονός, ότι ο ίδιος κράτησε μετριοπαθή έως αρνητική στάση στην 

πρωτοβουλία γερμανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να επιδιώξουν, με 

το άνοιγμα υποκαταστημάτων τους στην Κωνσταντινούπολη, να καταφέρουν 

πλήγμα στη γαλλική τραπεζική κυριαρχία. Επικράτησε η άποψη ότι δεν ήταν 

αρμοδιότητα του γερμανικού αλλά του αγγλικού κεφαλαίου ο εξοβελισμός 

των Γάλλων από την κραταιά θέση στην κεφαλαιακή αγορά της Μικράς 

Ασίας παρά το γεγονός ότι η Γερμανία δεν έμενε αδιάφορη για την εν λόγω 

αγορά.10 Από τη στάση αυτή επαληθεύεται το γεγονός ότι η Γερμανία 

τηρούσε στάση αναμονής προσβλέποντας να αποκομίσει κέρδη από τον 

ανταγωνισμό των άλλων στην περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και 

διατηρώντας τις δικές της προθέσεις μακριά από τα φώτα των προβολέων. 

 

 

 

1.2. Η στροφή της γερμανικής πολιτικής τη δεκαετία του 1890 

 

Για την βαθμιαία μεταστροφή της επίσημης γερμανικής πολιτικής απέναντι 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο van Kampen  διακρίνει τρία στάδια 

καθοριστικά  ως προς την εξέλιξη αυτή:  1) Το διάστημα 1889-1898, το οποίο 

                                                           
8
 Reichmann, C. όπ. σελ 23 

9
 v. Kampen, W., όπ. σελ 18-20 

10
 Holborn, H., Deutschland und die Türkei 1870-1890, Berlin, 1926, σελ. 101.   v. Kampen, W. όπ. σελ 

20   
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τα χαρακτηρίζεται ως μεταβατικό στάδιο και έχει να κάνει με τα δύο ταξίδια 

του Αυτοκράτορα Wilhelm II (1859-1941) στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και 

τη Μέση Ανατολή. Το πρώτο έλαβε χώρα το 1889 και συνδυάστηκε με τους 

βασιλικούς γάμους της αδελφής του Σοφίας στην Αθήνα, ενώ παράλληλα 

εκπλήρωσε το όνειρό του να ταξιδέψει και να γνωρίσει την 

Κωνσταντινούπολη. Η γνωριμία και φιλία που ανέπτυξε με τον σουλτάνο 

στάθηκαν αφορμή για το δεύτερο ταξίδι του στην τουρκική πρωτεύουσα 

σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, στα 1898.11 Με το δεύτερο ταξίδι και την 

τοποθέτηση στην θέση του πρέσβη του Marschall von Bieberstein  ξεκινάει 

ουσιαστικά το έντονο πολιτικό και οικονομικό ενδιαφέρον της Γερμανίας για 

την Τουρκία.  2) Το δεύτερο στάδιο ο van Kampen το τοποθετεί στην 

προσωρινή κρίση στις σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη κατά την επανάσταση 

των Νεότουρκων το 1908 και την τοποθέτηση των σχέσεών τους σε νέα βάση 

μετά την εξομάλυνσή τους.  3) Το τρίτο και τελικό στάδιο βρίσκεται στο 

απόγειο των καλών σχέσεων των δύο χωρών που επισφραγίστηκε με τη 

σύναψη στρατιωτικής συμμαχίας στα 1914.12   

Τα δύο ταξίδια του Αυτοκράτορα Wilhelm II στην Τουρκία αποτέλεσαν το 

σημείο αφετηρίας της μετέπειτα πολιτικής. Η άκρως θετική άποψη που 

αποκόμισε περιηγούμενος από την Κωνσταντινούπολη ως τη Μέση Ανατολή 

και τους Αγίους Τόπους, υπήρξε ο ακρογωνιαίος λίθος όλης της επίσημης 

γερμανικής πολιτικής από τη δεκαετία του 1890 και εξής.13 Δίκαια λοιπόν 

τους χαρακτηρίζει μαζί με τον πρέσβη Marschall von Bieberstein, ο Oncken, 

ως τους «πατέρες» της εν Ανατολή γερμανικής πολιτικής.14  

Η επιλογή του Marschall για τη θέση του πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη 

το 1897 μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθώς κατείχε ήδη από το 

1890 τη θέση του γραμματέα του Υπουργείο Εξωτερικών  και ήταν πρόσωπο 

της απόλυτης εμπιστοσύνης του Kaiser. Η πλήρωση της θέσης από έναν 

πολύ εργατικό και ικανότατο συνεργάτη της γερμανικής αυτοκρατορικής 

Αυλής είναι δηλωτική των προθέσεων και των προσδοκιών που είχε η 

επίσημη γερμανική πολιτική στην περιοχή. Ο πρέσβης Marschall 

χαρακτηρίζεται από τη βιβλιογραφία ως ένας γνήσιος άνθρωπος μέσα στην 

                                                           
11

 Ο Kaiser θα πραγματοποιήσει και τρίτο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη στα 1917, προκειμένου να 
ενισχύσει το φρόνημα των πολεμιστών και να εκφράσει ευγνωμοσύνη στους υπερασπιστές των 
Δαρδανελλίων. Βλ. Φωτιάδης, Κ. Ε., Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τόμος 1, εκδ. Ηρόδοτος, 
Θεσσαλονίκη, 2002, σελ. 432. 
12

 v. Kampen, W., όπ. σελ 20-21 
13

 Ένα από τα κέρδη του Kaiser στο πρώτο το ταξίδι του στην Κωνστσαντινούπολη, ήταν η άδεια 
κατασκευής και λειτουργίας ενός νέου λιμανιού στις εγκαταστάσεις του Haidar Pascha στην 
ανατολική πλευρά της Κωνσταντινούπολη, που θα ήταν αργότερα η αφετηρία της σιδηροδρομικής 
εξόρμησης της Γερμανίας στη Μικρά Ασία. Επίσης ο Kaiser απέκτησε την άδεια για την εκμετάλλευση 
της εμπορικής διακίνησης και του τελωνείου του λιμανιού. Βλ. Φωτιάδης, Κ. Ε., Η γενοκτονία των 
Ελλήνων του Πόντου, τόμος 1, εκδ. Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 2002, σελ. 427. 
14

 Oncken, D., Das Problem des “Lebensraums” in der deutschen Politik vor 1914, (diss.), Universität 
Freiburg, Freiburg, 1948, σελ 81.   v. Kampen, W., όπ. σελ 21  
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εποχή του που αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις των καιρών του 

εφαρμόζοντας την πολιτική εκείνη που θα απέβαινε προς όφελος της 

πατρίδας του.  Ο συνάδελφός του διπλωμάτης Friedrich Rosen  μιλώντας για 

τις ικανότητες του Marschall αναφέρει χαρακτηριστικά: « Ήταν σαν να 

έδιναν σε έναν πρωτοκλασάτο ηθοποιό έναν δευτερεύοντα ρόλο και ψάχνει 

τον τρόπο να τον μετατρέψει σε πρωταγωνιστικό».15 Κύριος μοχλός της 

πολιτικής του ήταν η πεποίθηση ότι η Τουρκία μπορεί να αποτελέσει το 

έδαφος για μια γερμανική οικονομική δραστηριοποίηση που θα 

περιελάμβανε την εξασφάλιση πρώτων υλών και το κέρδος μιας αγοράς 

προώθησης των  προς εξαγωγή γερμανικών προϊόντων.16 

Το γερμανικό ενδιαφέρον για τη Μικρά Ασία όσον αφορά το πεδίο της 

οικονομίας φαίνεται με μεγάλη σαφήνεια σε μια έκθεση του έτους 1894 του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας όπου γίνεται λόγος για τη σημασία 

της γερμανικής οικονομικής επέκτασης στην ασιατική Τουρκία ως πεδίο για 

μεγάλης κλίμακας δραστηριοποίηση: « Η Μικρά Ασία έχει σημασία για μας 

ως πεδίο εξαγωγών για τη γερμανική βιομηχανία, ως έδρα για γερμανικά 

κεφάλαια που επιδιώκουν κερδοφορία και ως περιοχή με υψηλές 

δυνατότητες στον εισαγωγικό τομέα για χρήσιμα προϊόντα (δημητριακά, 

βαμβάκι) τα οποία προμηθευόμαστε από χώρες, από τις οποίες θα 

ανεξαρτητοποιηθούμε. […] Οι εξαγωγές μας στην Τουρκία έχουν πολλές 

δυνατότητες εξέλιξης. Η Γερμανία απέχει ακόμη πολύ να έχει ηγετική 

οικονομική θέση, όπως για παράδειγμα στη Ρουμανία, καθώς εκεί (Μ. Ασία) 

οξύνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ Αγγλίας, Αυστρίας και Γαλλίας. Για αυτό το 

λόγο δεν ήταν παρά από τις τελευταίες ελπίδες μας η σύνδεση (της 

οικονομίας) με τις συμφωνίες για τους σιδηροδρόμους, ώστε να 

αποτελέσουν οι Γερμανοί κατασκευαστές την αιχμή των εισαγωγών μας σε 

δυσπρόσιτες έως τώρα περιοχές για τα γερμανικά προϊόντα ».17   

Ήδη από το 1880 παρατηρείται μια αλματώδης ανάπτυξη των διμερών 

εμπορικών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας κάτι που έφερε στο 

προσκήνιο της πολιτικής το ερώτημα αν θα έπρεπε η οικονομική 

δραστηριοποίηση να έχει επιδράσεις στην πολιτική. Το ερώτημα θα έμενε 

αναπάντητο όσο η Γερμανία προσπαθούσε να κρατήσει ακέραιες τις φιλικές 

προς τη Ρωσία σχέσεις των δύο χωρών διαβεβαιώνοντας ότι έβλεπε θετικά 

το ενδεχόμενο μιας ρωσικής κυριαρχίας στο Βόσπορο .18  

Πάγια θέση της γερμανικής διπλωματίας συνέχισε να είναι εκείνη που 

αντιπροσώπευε την άποψη πως η Γερμανία δεν έχει πολιτικά ενδιαφέροντα 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς στα χρόνια που ακολούθησαν μετά 

                                                           
15

 Rosen, F., Aus einem diplomatischen Wanderleben, Bd. 1, 1931/32, Berlin, σελ. 65.  v. Kampen, W., 
όπ.  σελ. 22  
16

 Hammann, Otto., Der neue Kurs. Erinnerungen, Berlin, 1918, σελ. 136.  v. Kampen, W., όπ. σελ. 22 
17

 v. Kampen, W., όπ. σελ.23-24 
18

 v. Kampen, W., όπ. σελ. 27-28 
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το τέλος της πρωθυπουργίας του Bismarck, ο καγκελάριος άφησε το στίγμα 

του σαν κληρονομιά στους συνεχιστές της πολιτικής του. Η άποψη ότι 

πρέπει να διαφοροποιείται η πολιτική από την «επιχείρηση», μεσουρανούσε 

στους κύκλους διαμόρφωσης της επίσημης πολιτικής. Ο v. Kampen 

δυσκολεύεται να διακρίνει αν αυτή η στάση υποδήλωνε μια έξυπνη τακτική 

ή αν πράγματι οι Γερμανοί πολιτικοί ζούσαν σε μια καθησυχαστική 

αυταπάτη. 19 Το μόνο βέβαιο κατά τον Γερμανό ερευνητή, είναι το γεγονός, 

ότι τα γερμανικά οικονομικά συμφέροντα έπρεπε να προωθηθούν πάση 

θυσία και τη δεδομένη χρονική στιγμή, στο μεταίχμιο των δύο αιώνων, το 

καλύτερο για την πολιτική θα ήταν να μην αναμειχθεί. Για τη διαμόρφωση 

αυτής της άποψης ο ερευνητής λαμβάνει υπόψη του τη θέση του 

γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο πρέσβευε ότι οι στόχοι της 

Γερμανίας στη Μικρά Ασία ήταν στόχοι μη πολιτικής φύσεως κάτι που θα 

χαρακτήριζε την επίσημη πολιτική σε όλη τη διάρκεια της κυριαρχίας του 

Αυτοκράτορα Wilhelm II., με τη διαμάχη μεταξύ επίσημης πολιτικής και 

οικονομικών συμφερόντων για την επίτευξη μιας ευθυγράμμισης των δύο να 

αποδεικνύεται εν τέλει μάταιη. 20   

Ο Marschall διαφοροποιείται από αυτήν την γενική τάση ξεφεύγοντας από 

το μοτίβο που επικρατούσε. Θεωρούσε ότι η προώθηση των γερμανικών 

συμφερόντων στην Τουρκία θα μπορούσε να προχωρήσει με μια άλλη 

γραμμή πολιτικής, όπου επίσημη πολιτική και οικονομικό συμφέρον θα ήταν 

έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. 21 Ο v. Kampen θεωρεί ότι ο 

Marschall συνειδητοποίησε νωρίς πως η ακολουθούμενη από το γερμανικό 

Υπουργείο Εξωτερικών πολιτική και ιδιαίτερα από τον τομεάρχη για θέματα 

της Ανατολής Kiderlen-Wächter, ήταν υπερβολικά μετριοπαθής έως 

συντηρητική. Για να υποστηρίξει τη θέση ο Γερμανός διπλωμάτης αντέτεινε 

τις κατηγορίες των οικονομικών ανταγωνιστών της Γερμανίας που 

υποστήριζαν ότι απώτερος στόχος της κυβέρνησης του Wilhelm II. ήταν η 

κερδοσκοπία εναντίον της Τουρκίας, η οποία θα έμενε χωρίς την προστασία 

της Κεντρικής Δύναμης σε περίπτωση ανάγκης καθώς και το γεγονός ότι τα 

κοινά συμφέροντα πλέον της Ρωσίας και της Αγγλίας στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία θα έθεταν σε κίνδυνο τα γερμανικά συμφέροντα στην 

περιοχή. Επιπροσθέτως πλήθαιναν οι αναφορές του αντιγερμανικού 

ευρωπαϊκού τύπου που έκαναν λόγο πλέον για εκμετάλλευση της 

Τουρκίας.22  

                                                           
19

 Oncken, D., όπ. σελ. 10, 148 και 185.  v. Kampen, W.,όπ. σελ. 28-29 
20

 Hartung, F., Deutsche Geschichte 1871-1919,  Stuttgart, (1952
6
), σελ 210 κ.ε.  Ibbeken, R., Das 

außenpolitische Problem Staat und Wirtschaft in der deutschen Reichspolitik 1880-1914, Schleswig, 
1928, σελ. 216 και 257.  v. Kampen, W., όπ. σελ. 29  
21

 Brandenburg, E., Von Bismarck zum Weltkriege, Belrin, 1924, σελ. 259  
22

 v. Kampen, W., όπ. σελ. 29-33 
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Από την πλευρά της Τουρκίας, ο πιο ισχυρός συνδετικός κρίκος των σχέσεων 

της χώρας με τη Γερμανία άκουγε στο όνομα Αμπτούλ Χαμίτ. Στενός φίλος 

του Kaiser Wilhelm II από την εποχή των ταξιδιών του τελευταίου στην 

Ανατολή και υπεύθυνος για όλες τις διμερείς συμφωνίες, ήταν λογικό να 

στρέψει πάνω του το ενδιαφέρον της γερμανικής διπλωματίας. Επιπλέον δεν 

μένει χωρίς εξήγηση η κρίση που πέρασαν οι γερμανοτουρκικές σχέσεις 

μέχρι τον Νοέμβριο του 1910, καθώς η επικράτηση του κινήματος των 

Νεότουρκων23 έδινε την εντύπωση μιας γαλλόφιλης και αγγλόφιλης στροφής 

της Τουρκίας, κάτι που δεν επιθυμούσε η Γερμανία, καθώς οι πνευματικοί 

καθοδηγητές του κινήματος βρισκόταν στις εν λόγω χώρες, εξόριστοι από το 

προηγούμενο καθεστώς του σουλτάνου. Τεράστια δε, ήταν η ανακούφιση 

του Kaiser μόλις συνειδητοποίησε ότι ο έλεγχος της  εξουσίας βρισκόταν στα 

χέρια του στρατιωτικού σκέλους του κινήματος, αποτελούμενο από 

αξιωματικούς που στην πλειοψηφία τους εκπαιδεύτηκαν σε στρατιωτικές 

σχολές της Γερμανίας και ήταν μαθητές του von der Goltz, πρόσωπο για το 

οποίο θα γίνει εκτενέστερη αναφορά σε επόμενο κεφάλαιο της εργασίας. Η 

νέα φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες επισφραγίστηκε με την απόφαση 

δανειοδότησης της Τουρκίας από τη Γερμανία και την αγορά δύο 

γερμανικών πλοίων εκ μέρους της Τουρκίας.24  

Ο Marschall συγχρόνως συνέχιζε τις έμμεσες επιθέσεις εναντίον της 

πολιτικής του Kiderlen διακηρύσσοντας πως «οι νέες δραστηριότητες 

επιβάλλουν τη λήψη νέων αποφάσεων», με τον προσανατολισμό του 

Υπουργείου Εξωτερικών να βρίσκεται ακόμη σταθερά και αποκλειστικά στην 

                                                           
23

 Με τον όρο Νεότουρκοι χαρακτηρίζονταν οι οπαδοί των φιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων και 
αντίπαλοι του Σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ Β’ και ιδίως τα μέλη του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος. 
Το εν λόγω κομιτάτο ιδρύθηκε ως παράνομη μυστική οργάνωση το Μάιο του 1887 από σπουδαστές 
της Αυτοκρατορικής Στρατιωτικής Ιατρικής Ακαδημίας της Κωνσταντινούπολης. Το 1889 οργανώθηκε 
σε πιο στέρεες βάσεις από τους Ιμπραήμ Τέμο, Μεχμέτ Ρεζήτ, Αμπντουλάζ Τζεβντέτ και Ισαάκ 
Σουκουτί. Στα 1897 ο πυρήανς της Κωνσταντινούπολης εξαρθρώθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες του 
σουλτάνου και έκτοτε το επίκεντρο των δραστηριοτήτων της οργάνωσης μεταφέρθηκε στην Ευρώπη, 
όπου μερικοί Οθωμανοί διανοούμενοι με επικεφαλής τον Αχμέτ Ριζά επιδόθηκαν σε έντονη 
προπαγάνδα κατά του σουλτάνου, με  κύρια αιτήματα την επαναφορά του συντάγματος του 1876  
και τη δημιουργία ενός κράτους, το οποίο θα συνάσπιζε όλους τους υπηκόους μουσουλμάνους και 
μη, γύρω από το ιδανικό του οθωμανισμού, της προσήλωσης στην κοινή πατρίδα. Ο ρόλος του 
στρατού στο πραξικόπημα του 1908 και τη συντριβή του χαμιτικού αντιπραξικοπήματος του 1909, 
μετατόπισε υπέρ των στρατιωτικών το κέντρο βάρους της οργάνωσης. Σταδιακά οι Νεότουρκοι 
εφάρμοσαν μια απηνή πολιτική αφομοίωσης ή εξόντωσης των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας. 
Έχοντας παραμείνει αρχικά στο περιθώριο της πολιτικής ζωής, οι Νεότουρκοι συγκέντρωσαν 
σταδιακά όλη την εξουσία στα χέρια τους και με επικεφαλής την τριανδρία Εμβέρ, Ταλαάτ και 
Τζεμάλ  εγκατέστησαν ένα συγκεντρωτικό, δικτατορικό καθεστώς. Αμφιταλαντευόμενοι αρχικά 
μεταξύ Αντάντ και Κεντρικών Δυνάμεων, ώθησαν τελικά τη χώρα τους στον πόλεμο στο πλευρό της 
Γερμανίας.  Morgenthau, H., Τα μυστικά του Βοσπόρου, μτφ. Ι. Κασεσιάν, εκδ. Τροχαλία, Αθήνα, 
1998

3
, σελ. 50-52.  

24
 Helferich, K., Die deutsche Türkenpolitik, Berlin, 1921, σελ 23.  v. Kampen, W., όπ. σελ. 34  
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οικονομική δραστηριοποίηση και αποφεύγοντας τοποθετήσεις υπέρ μιας 

πολιτικής επέμβασης. 25  

Ο v. Kampen καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο στόχος της επίσημης 

γερμανικής πολιτικής στο κατώφλι των Βαλκανικών πολέμων ήταν διττός: 

αφενός η προστασία της χώρας από την απομόνωση και αφετέρου η 

αποτροπή μιας μεγάλης πολεμικής σύρραξης. 26  Αυτό προκύπτει εύκολα αν 

λάβει κανείς υπόψη την πολιτική του Kiderlen, ο οποίος κατόρθωνε να μην 

εμπλέκει τη Γερμανία σε συγκρούσεις μεταξύ φίλων και εταίρων της από τη 

μια και από την άλλη στις εδαφικές απώλειες της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό 

έδαφος να μην φέρει με τη στάση του αντιμέτωπες Μεγάλες Δυνάμεις. 27 

Την ίδια εποχή παρατηρούμε μια δυσαρέσκεια εκ μέρους του Kaiser προς 

τους Τούρκους, με τις διαρροές πληροφοριών από επίσημα γερμανικά χείλη 

να κάνουν λόγο ότι: «αξίζει στους Τούρκους η αποχώρηση από τα 

ευρωπαϊκά εδάφη καθώς εκδίωξαν τον προσφιλή μου σουλτάνο από τον 

θρόνο και μας επιβράβευσαν (ενν. τους Γερμανούς) με την παράδοση όλων 

των σημαντικών θέσεων στους Άγγλους». 28 Η στάση αυτή εκλαμβάνεται ως 

προσωρινή, αφού η γερμανική πολιτική θα ακολουθήσει αργά και 

προσεκτικά νέα τροχιά μετά το θάνατο του Kiderlen στα τέλη του 1912, 

θέτοντας τον επόμενο χρόνο τις βάσεις για την μετέπειτα εν Ανατολή 

πολιτική της. 29 

Συνοψίζοντας την έως τώρα στάση της επίσημης γερμανικής πολιτικής 

απέναντι στη Μικρά Ασία καθίσταται σαφές ότι κανένας καγκελάριος ή 

κυβερνητικός γραμματέας δεν είχε θέσει ανοιχτά προς διαβούλευση το 

ζήτημα του καθορισμού των διεκδικήσεων της Γερμανίας  στον 

συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. Η μοναδική εξαίρεση που επιβεβαιώνει 

τον παραπάνω κανόνα ήταν η στάση του καγκελάριου Leo von Caprivi στα 

1894, ο οποίος έκανε κάποιες σκέψεις στο συγκεκριμένο ζήτημα για το αν θα 

μπορούσε η Γερμανία να εξασφαλίσει κέρδος στη Μικρά Ασία σε περίπτωση 

σύγκρουσης Αυστριακών και Ρωσικών συμφερόντων στην περιοχή.30  

 

 

 

                                                           
25

 Jäckh, E., (Hg.), Kiderlen-Wächter, der Staatmann und Mensch, Bd.2, Stuttgart-Berlin-Leipzig, 1924 
σελ. 216.  Oncken, D., όπ. σελ. 148. 
26

 v. Kampen, W., όπ. σελ. 35-36.  
27

 Jäckh, E., Kiderlen-Wächter, όπ. σελ 193. 
28

 Müller, G.A.v., Der Kaiser…Aufzeichnungen des Chefs des Marinekabinetts Admiral G.A.v. Müller 
über die Ära Wilhelms II., v.W. Görlitz, Göttingen, 1965, σελ. 122 
29

 Michaelis, H., Die deutsche Politik während der Balkankriege 1912/13, (diss.), Universität Leipzig, 
Leipzig, 1929, σελ. 142, 203, 200 και 225. 
30

 v. Kampen, W., όπ. σελ. 39-40. 
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1.3. Το έτος 1913 ως ορόσημο για την γερμανική πολιτική διείσδυση στη 

Μικρά Ασία 

 

Η επίσημη πολιτική που ασκούσε η Γερμανία από την εποχή του Bismarck 

στα εξωτερικά της ζητήματα είχε περιέλθει σε τέλμα μετά τον θάνατο του 

Kiderlen. Τα περιθώρια ελιγμών είχε πλέον στενέψει επικίνδυνα όταν ήδη 

από τα τέλη του 1912 είχε διαδοθεί στους διπλωματικούς κύκλους η φήμη 

πως η Τριπλή Αντάντ (Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία, ήδη από το 1907 σε 

συμμαχία)31, είχε λάβει την απόφαση του διαμελισμού της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Η στάση της αγγλικής διπλωματίας υπό τον Υπουργό 

Εξωτερικών Grey, ο οποίος δεν μπορούσε να δώσει εγγυήσεις για την 

περαιτέρω ακεραιότητα της Τουρκίας, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου 

για την αναγκαιότητα μιας σαφέστερης οριοθέτησης της γερμανικής 

εξωτερικής πολιτικής στο ανοιχτό αυτό μέτωπο.32 

Στην πραγματικότητα είχε φτάσει πλέον η ώρα κατά την οποία η Γερμανία 

θα καλούνταν να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της στο μικρασιατικό έδαφος. 

Οι επενδύσεις του γερμανικού κεφαλαίου από τα τέλη του προηγούμενου 

αιώνα ήδη είχαν θέσει τέτοιου είδους βάσεις, ώστε πλέον να μην μπορεί να 

διατηρηθεί το παράλληλο σχήμα, όπου πολιτική και οικονομία θεωρούνταν 

γραμμές οι οποίες δεν τέμνονται πουθενά. Η Τουρκία θεωρούνταν για τους 

γερμανικούς πολιτικούς και διπλωματικούς κύκλους κάτι που δεν θα 

επέτρεπε να παραβιαστεί. Τα κλειδιά της γερμανικής διπλωματίας 

βρισκόταν στην κατοχή του Υπουργού Εξωτερικών Gottlieb von Jagow, ο 

οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στις αρχές του 1913. 33 

Οι απόψεις του Jagow για την Οθωμανική Αυτοκρατορία αποτυπώνονται 

καθαρά στα λόγια του: « Έφτασε το τέλος μιας μεγάλης δύναμης, η οποία 

αποτελεί εύκολο στόχο λεηλασίας και αδυνατεί να εξελιχθεί περισσότερο». 

Σύμφωνα με τον van Kampen ήταν πεπεισμένος ότι η οθωμανική κυριαρχία 

δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή, 

παρότι ήταν στις επιδιώξεις του να στηρίξει την αυθυπαρξία της για όσο 

περισσότερο χρόνο, μαζί με την Αγγλία. Της ίδιας άποψης ήταν και ο 

καγκελάριος Theobald von Bethmann Hollweg, ο οποίος θεωρούσε το 

ζήτημα της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ως «το ζήτημα του 

μέλλοντος», γνώστης του οποίου ήταν και ο ίδιος ο Kaiser Wilhelm II.34 

Σε ένα ενδεχόμενο όπως η διάλυση της Οθωμανικής Τουρκίας, γεγονός το 

οποίο θα οδηγούσε σε ραγδαίες ανακατατάξεις στον συσχετισμό των 

δυνάμεων τόσο στα Βαλκάνια όσο και στα ασιατικά της εδάφη, η Γερμανία 

                                                           
31

 Burns, E.M., όπ. σελ. 791-792. 
32

 v. Kampen, W., όπ. σελ. 41. 
33

 v. Kampen, W., όπ. σελ 42. 
34

 v. Kampen, W., όπ. σελ 42-43. Michaelis, H., (diss), όπ. σελ. 156. 
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δε θα μπορούσε να μείνει αμέτοχη. Τη σχετική με τις σφαίρες επιρροής της 

Γερμανίας στη Μικρά Ασία συζήτηση, άνοιξε ο διάδοχος (ήδη από το 1912) 

του Marschall στη θέση του επιτετραμμένου της Γερμανίας στην 

Κωνσταντινούπολη, Freiherr Hans von Wangenheim35. Δεν πρέπει να 

λησμονηθεί ότι στη διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων σχετικά με τις ζώνες 

επιρροής της Γερμανίας είχαν λόγο οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 

παράγοντες της Deutsche Bank οι οποίοι είχαν υπό τον έλεγχό τους τις 

εταιρίες των σιδηροδρόμων της Τουρκίας.36  

Ποιες ήταν όμως οι σφαίρες επιρροής, οι οποίες βρισκόταν προς συζήτηση; 

Στο ερώτημα αυτό δίνει απάντηση το υπόμνημα της 21ης Μαΐου 1913 του 

Wangenheim.37 Αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρέσβης: « Η ασιατική Τουρκία 

δεν μπορεί να διατηρηθεί στη ζωή με τις δικές της δυνάμεις. Φαίνεται 

μάλλον απίθανο να καθυστερήσει για κάποιες εκατοντάδες χρόνια η 

καταστροφή, όπως στην ευρωπαϊκή Τουρκία, αφότου τα βαλκανικά κράτη 

σάρωσαν το ιερό δόγμα της ακεραιότητας της Τουρκίας. Οι εξελίξεις στη 

Μικρά Ασία αναμένονται πιο ραγδαίες αν δεν έλθει έξωθεν βοήθεια [...]  

Ενδεχόμενοι εμφύλιοι πόλεμοι και αναρχία στην Τουρκία θα σώσουν 

οπωσδήποτε αφορμή για μια επέμβαση των Δυνάμεων και για να ανοίξει και 

πάλι το ζήτημα του διαμελισμού της. Όπως όμως τεκμηριωμένα 

προσπάθησα να καταδείξω σε προηγούμενη έκθεσή μου, δεν είναι προς το 

γερμανικό συμφέρον να αρχίσει να γίνεται λόγος για το ζήτημα του 

διαμελισμού το προσεχές χρονικό διάστημα. Ανέκαθεν βέβαια επιδιώκαμε 

στην Τουρκία την ικανοποίηση  αποκλειστικά οικονομικών συμφερόντων. Ο 

γερμανικός λαός όμως δε θα το αποδεχόταν, εάν τα συμφέροντα που 

έχουμε δημιουργήσει, τεθούν υπό τον έλεγχο εχθρικά διακείμενων προς 

εμάς Δυνάμεων. Σε περίπτωση διαμελισμού της Μικράς Ασίας δεν θα 

διακυβευθεί το οικονομικό, αλλά το πολιτικό γόητρο της Γερμανίας. Με την 

εδραίωσή μας όμως στη Μικρά Ασία θα εξελιχθούμε σε μεσογειακή Δύναμη. 

Προκειμένου να συνδέσουμε τη νέα μας κτήση με το διεθνές εμπόριο, θα 

πρέπει να αποκτήσουμε ένα λιμάνι, το οποίο με τον καιρό θα μεταβληθεί σε 

                                                           
35

 Σχετικά με τον Wangenheim μας πληροφορεί ο πρεσβευτής των Η.Π.Α στην Οθωμανική 
Αυτοκρατορία στα 1913-1916 , Henry Morgenthau: «Το γεγονός ότι η επιλογή του βαρόνου φον 
Βάγγενχαϊμ για τη θέση αυτή ήταν προσωπική επιλογή του Γουλιέλμου αποδεικνύει ακριβώς ότι τον 
θεώρησε ικανό να φέρει σε πέρας αυτή τη σπουδαία διπλωματική επιχείρηση. Ο αυτοκράτορας 
κατάλαβε πολύ νωρίς ότι ο βαρόνος ήταν έξοχος ερμηνευτής των διαθέσεών του και άριστος 
εκτελεστής των θελήσεών του. […] Το μόνο θρησκευτικό αίσθημα που έτρεφε ήταν η θεοποίηση του 
αυτοκράτορα. […] Η διπλωματική αποστολή του Βάγγενχαϊμ ήταν λοιπόν ξεκάθαρη. Στόχος της ήταν 
να προσδέσει την Τουρκία στο άρμα της Γερμανίας εν όψει της μεγάλης σύρραξης. Ο Βάγγενχαϊμ 
πίστευε ότι αν πετύχαινε την αποστολή του θα ανταμειβόταν με ένα έπαθλο αντάξιο των ικανοτήτων 
του, που το εποφθαλμιούσε από χρόνια. Το έπαθλο αυτό ήταν το αξίωμα του καγκελάριου της 
Γερμανίας.  Morgenthau, H., όπ. σελ. 38-41.  
36

 v. Kampen, W., όπ. σελ. 43. 
37

 Mommsen, W.J., Ιμπεριαλισμός. Οι Πνευματικές, Πολιτικές και Οικονομικές Ρίζες του, μτφ. 
Ζούμπερη Χριστίνα, εκδ. Πολύτροπον, Αθήνα, 2007, σελ. 233-239. 
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ναυτική βάση. Υπό την παρούσα παγκόσμια κατάσταση, η Αγγλία δε θα είναι 

πρόθυμη, να μας επιτρέψει να αναπτύξουμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις 

εγγύς της Αιγύπτου. Κατά συνέπεια ο διαμελισμός της Τουρκίας μπορεί 

εύκολα να μας εμπλέξει σε μια σοβαρή σύγκρουση με την Αγγλία, την οποία 

θα πρέπει να φέρουμε εις πέρας υπό πολύ δυσμενείς για μας συνθήκες. 

Πέραν τούτου, δεν έχουμε προετοιμαστεί μέχρι τώρα ούτε στο ελάχιστο για 

εγκατάσταση στη Μικρά Ασία. Δεν γνωρίζουμε ούτε καν με ακρίβεια πού θα 

ήταν καλό να εγκατασταθούμε. Η Ρωσία, η Γαλλία και η Αγγλία έχουν 

δεδομένες  σφαίρες συμφερόντων. Τα δικά μας συμφέροντα38 κινούνται 

κατά μήκος του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης και διατρέχουν ολόκληρη τη 

Μικρά Ασία. Στην πραγματικότητα όμως έχουν περισσότερο καπιταλιστικό, 

παρά χειροπιαστό, πολιτικό χαρακτήρα. Ό,τι διαθέτουμε εμείς επί τουρκικού 

εδάφους σε σχολεία, μοναστικές εγκαταστάσεις κ.λπ. δε μπορεί να 

συγκριθεί με ό,τι έχουν δημιουργήσει εκεί σε σταθερές αξίες η Γαλλία, η 

Ρωσία και η Αγγλία μέσα σε διάστημα εκατονταετιών, ενώ εξάλλου ό,τι 

διαθέτουμε εμείς βρίσκεται σε περιοχές που κάποτε θα περιέλθουν κατά 

μεγάλο μέρος σε ξένες χώρες. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να 

αναπληρώσουμε και απαιτείται προς τούτο επίπονη εργασία για πολύ 

καιρό. Ο μοναδικός στόχος λοιπόν της πολιτικής μας πρέπει να είναι η 

αποτροπή του διαμελισμού της Τουρκίας για όσο το δυνατόν περισσότερο 

καιρό, αλλά οπωσδήποτε προσωρινά.39 

 Προς τον σκοπό αυτό, ένα μέσον προσφέρεται: η αναδιοργάνωση της 

Τουρκίας υπό ξένες Δυνάμεις, οι οποίες συνάμα θα εγγυηθούν την 

διατήρηση του status quo στη Μ. Ασία για μια μακρά περίοδο, αν όχι 

συμβατικά, τότε με βάση το κύρος που διαθέτουν. Ο απλός διορισμός 

μεταρρυθμιστών με συμβουλευτική ψήφο δε θα επαρκούσε σε καμία 

περίπτωση. Απαιτείται να εισαχθεί ένα σύστημα πραγματικού ελέγχου των 

κρατικών λειτουργιών από ξένους υπαλλήλους και αξιωματικούς, οι 

διαταγές των οποίων θα είναι δεσμευτικές για τους υφισταμένους τους. […] 

Ο ξένος έλεγχος θα είναι πιο δραστικός, αν ασκείται από μία και μόνη 

Δύναμη. Υπάρχει εδώ ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που επιθυμούν να τεθεί 

ολοκληρωτικά η Τουρκία υπό τη διοίκηση Γερμανών καθοδηγητών με 

ευρύτατες εξουσίες. Μεγάλος αριθμός αξιωματικών, πρόσωπα μεγάλης 

επιρροής, όπως ο Munir Pascha , σύμφωνα δε με φήμες και ο σημερινός 

υπουργός των Εξωτερικών, ασπάζονται αυτήν την ιδέα, η οποία είναι 

                                                           
38

 Ο διαχωρισμός των ζωνών επιρροής είχε γίνει αυθαίρετα από τον Wangenheim, προκειμένου η 
Γερμανία να διασφαλίσει τα συμφέροντά της στην περιοχή σε οποιαδήποτε μεταβολή του status 
quo. Βλ. Φωτιάδης Κ. Ε., Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, τόμος 1, Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 
2002, σελ. 441. 
39

 Το δόγμα της ακεραιότητας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπεράσπιζε με θέρμη και ο ίδιος ο 
Kaiser Wilhelm II, ήδη από το 1895. Βλ. Φωτιάδης, Κ. Ε., Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, 
τόμος 1, Ηρόδοτος, Θεσσαλονίκη, 2002, σελ. 431.  
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φυσικά ανεφάρμοστη, διότι μια γερμανική μεταρρυθμιστική δραστηριότητα 

θα προσέκρουε στην αντίσταση του συνόλου των υπολοίπων Δυνάμεων. 

Αλλά και για τη Γαλλία και την Αγγλία θα ήταν εξίσου δύσκολο να 

πραγματοποιήσουν μόνες την αναδιοργάνωση της Τουρκίας. Η ανάθεση του 

μεταρρυθμιστικού έργου στο σύνολο των Δυνάμεων θα ισοδυναμούσε όμως 

με ανανέωση της Συνθήκης του Βερολίνου. […] 

[…] Ως αναδιοργανώτριες χώρες απομένουν λοιπόν μόνο η Γερμανία και η 

Αγγλία. Η Αγγλία ενδεχομένως να φοβάται την κατάρρευση της Τουρκίας και 

δεν μπορεί παρά να εύχεται εξίσου με την Γερμανία ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 

Και τούτο διότι ο διαμελισμός θα έφερνε τους Ρώσους ως την 

Κωνσταντινούπολη και τους Γερμανούς στις ακτές της Μεσογείου. Δε θα 

μπορούσε στη μία Δύναμη να απαγορεύσει ό,τι θα επέτρεπε στην άλλη. Ο 

διαμελισμός της Τουρκίας θα αποδυνάμωνε οπωσδήποτε την στρατηγική 

θέση της Αγγλίας στην Μεσόγειο, απειλώντας ταυτόχρονα και την 

παγκόσμια θέση της. Καλώς ή κακώς λοιπόν τα ζωτικά συμφέροντα της 

Αγγλίας θα την οδηγήσουν στο πλευρό της Γερμανίας, όσον αφορά το 

ζήτημα της μελλοντικής τύχης της Μικράς Ασίας. […] Θεωρημένη από την 

σκοπιά των επιτόπιων γερμανικών δραστηριοτήτων, η αγγλογερμανική 

συνεργασία φαίνεται ως η ιδανική, αν όχι η μόνη δυνατή λύση στο 

μικρασιατικό πρόβλημα. […]  

Το αν η διάσωση της Τουρκίας, οποία ως πολιτική αναγκαιότητα ισχύει τόσο 

για τη Γερμανία, όσο και την Αγγλία, θα οδηγήσει ή μπορεί να οδηγήσει σε 

μία κοινή συμφωνία για μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία δεν μπορεί αν κριθεί 

από εδώ. Αν φτάσουμε σε μια επί της αρχής συμφωνία, τότε τα ζητήματα 

των νήσων και της πολεμικής αποζημίωσης θα πάψουν να έχουν σημασία 

για την Τουρκία. Οι Τούρκοι θα αποκτήσουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στις 

δυνατότητες των προστατών τους, ώστε σίγουρα θα περιμένουν να προέλθει 

απ’ αυτούς η θεραπεία όλων των συμφορών, που προκάλεσε ο πόλεμος 

στην Τουρκία. Οι σημερινές διαθέσεις του τουρκικού λαού είναι τέτοιες, που 

θα επέτρεπαν στην Αγγλία και στη Γερμανία να καθορίσουν οι ίδιες το 

βαθμό της επιρροής, που επιθυμούν να ασκήσουν από κοινού εδώ. Ακόμα κι 

ένας έλεγχος που θα προσέγγιζε βαθμηδόν το πρότυπο του αντίστοιχου 

αγγλικού επί της Αιγύπτου, θα γινόταν αποδεκτός από τον γηγενή 

πληθυσμό. 

Για έναν ρεαλιστή πολιτικό η ιδέα μιας αγγλογερμανικής συνεργασίας επί 

τουρκικού εδάφους, ως ενδεχόμενη απαρχή για μια οριστική συμφιλίωση, 

δεν μπορεί αρχικά να είναι τίποτα περισσότερο από μια ελπίδα και ένας 

στόχος που αξίζει να επιδιώξει κανείς. Ότι η Γαλλία και η Ρωσία θα 

καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες, για να παρεμποδίσουν την εφαρμογή 

αυτού του σχεδίου, φαίνεται από την νευρικότητα που έχει καταλάβει τους 

εδώ ευρισκόμενους πρεσβευτές αυτών των χωρών εξαιτίας των 
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αγγλογερμανικών διαπραγματεύσεων για την Βαγδάτη. Οι βραδείς, 

πείσμονες και δύσπιστοι Άγγλοι δύσκολα θα ξεφύγουν από το δίχτυ που η 

μακροχρόνια κοινότητα συμφερόντων με την Γαλλία και την Ρωσία τους έχει 

εμπλέξει. Θα ήταν τολμηρό λοιπόν να ρυθμίσουμε την πολιτική μας με βάση 

την πιο ευνοϊκή εκδοχή. Αντίθετα, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι θα 

περάσουν χρόνια ακόμα, μέχρις ότου εξαλειφθεί πλήρως η απροθυμία, με 

την οποία αντιμετωπίζει η Αγγλία το ενδεχόμενο των πολιτικών δεσμών μαζί 

μας. Εξ αυτού έπεται, ότι εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το 

πιο δυσάρεστο ενδεχόμενο, ήτοι για τον διαμελισμό της Τουρκίας που θα 

γίνει αναπόφευκτος, εάν η Αγγλία και η Γερμανία συνεχίσουν για καιρό 

ακόμα να βαδίζουν χωριστά. 

Θα αναγκαστούμε να διερευνήσουμε, ποιες τελικώς περιοχές εντός του 

μικρασιατικού τμήματος της Τουρκίας θα μας ενδιέφεραν ως σφαίρες 

επιρροής. Η ανάλυση που ακολουθεί αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια 

προσανατολισμού σ’ αυτό το ζήτημα. 

Τα οικονομικά μας συμφέροντα εκτείνονται επί ολόκληρης σχεδόν της 

ασιατικής Τουρκίας. Ωστόσο, ως πραγματικές σφαίρες επιρροής μπορούν να 

ληφθούν υπ’ όψιν μόνο εκείνες οι περιοχές, στις οποίες δεν υφίστανται 

σημαντικά συμφέροντα αξιόλογων ανταγωνιστών. Με βάση τον κανόνα 

αυτό, αποκλείονται για μας εξ αρχής:  

1) οι ακτές της Μαύρης Θάλασσας και της θάλασσας του 

Μαρμαρά, όπου θα ερχόμασταν σε σύγκρουση με τη Ρωσία, 

2) οι δυτικές ακτές της Ανατολίας, στο βαθμό που κατοικούνται 

κυρίως από Έλληνες, 

3) η Συρία και η Παλαιστίνη, όπου υπερισχύει η γαλλική επιρροή, 

4) η περιοχή που διατηρεί η Αγγλία κλειστή στις ξένες επιρροές 

μεριμνώντας για τις αιγυπτιακές και τις ινδικές της κτήσεις, 

δηλαδή η Αραβία και τα εδάφη γύρω από τον Περσικό κόλπο.                        

  

Μετά την αφαίρεση αυτών των περιοχών απομένει για μας μια έκταση, η 

οποία εκτείνεται από την γραμμή Εσκί Σεχίρ-Αττάλεια πλάτους 400 περίπου 

χιλιομέτρων προς ανατολάς, μέχρι τα περσικά σύνορα, άρα αποκλειστικά οι 

περιοχές εκείνες που έχουν διανοιχθεί ή πρόκειται να διανοιχθούν 

προσεχώς με τις κατασκευές σιδηροδρομικών γραμμών υπό γερμανική 

διεύθυνση. Το κεντρικό σημείο αυτής της έκτασης εντοπίζεται στην 

ευρύτερη περιοχή του κόλπου της Αλεξανδρέττας. Εκεί έχουμε προσφέρει 

τόσο μεγάλο εκπολιτιστικό έργο, έχουμε επενδύσει σε τόσες αξίες, ώστε τα 

συμφέροντά μας έχουν ήδη προσλάβει μονοπωλιακό χαρακτήρα σε 

διάφορα μέρη, όπως στην Κιλικία και στην περιοχή του Ικονίου. Μετά την 

ολοκλήρωση του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης κι εφόσον υπάρξει η ανάλογη 
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επιχειρηματική διάθεση, θα μπορούσε επίσης να περιέλθει υπό γερμανική 

επιρροή ολόκληρη η υπόλοιπη ενδοχώρα του κόλπου της Αλεξανδρέττας. 

Τα όρια αυτής της ενδοχώρας θα πρέπει να αναζητηθούν προφανώς, εκεί 

όπου οι εμπορικές συναλλαγές δεν διεξάγονται μέσω ενός άλλου 

βολικότερου και φθηνότερου λιμένα. Αυτό το πολιτικής σημασίας 

συγκοινωνιακό όριο βρίσκεται στα μεν βορειοδυτικά κοντά στην Ακ-σεχίρ, 

στα δε νοτιοανατολικά κοντά στο Κερκούκ. Όλη η περιοχή που εκτείνεται 

ανάμεσα στα δύο αυτά σημεία και που πρόκειται να διανοιχθεί μέσω των 

διακλαδώσεων της σιδηροδρομικής γραμμής της Βαγδάτης, πρέπει να 

συμπεριληφθεί στην ενδοχώρα της Αλεξανδρέττας. Αν το λιμάνι της 

Αλεξανδρέττας αποκτήσει στο μέλλον τη σπουδαιότητα που αρμόζει στην 

έξοχη γεωγραφική του θέση, τότε δεν πρέπει να περιοριστεί η ενδοχώρα του 

από ξένες σφαίρες συμφερόντων και γι΄αυτό πρέπει να υπαχθεί 

απεριόριστα στην γερμανική πολιτική επιρροή. Η έκταση αυτής της περιοχής 

έχει γραμμοσκιασθεί με κόκκινο χρώμα για να ξεχωρίζει στον συνημμένο 

χάρτη40 . Σε δύο σημεία συνορεύει με ξένα συμφέροντα: στο Αλέππο, όπου 

έχουν διεισδύσει από τον νότο γαλλικά συμφέροντα, και στην περιοχή της 

λίμνης Βαν, όπου οι Ρώσοι θα μπορούσαν να εγείρουν δυσεξέλεγκτες 

πολιτικές αξιώσεις. Ωστόσο, το Αλέππο μπορεί δευτερευόντως μόνο να 

ενδιαφέρει τη Γαλλία, επειδή στην ζώνη επιρροής της εμπίπτουν ήδη η 

Δαμασκός και η εξαιρετικά πολύτιμη Χάιφα ως αποζημίωση. Για τον 

σιδηρόδρομο της Βαγδάτης όμως το Αλέππο είναι απαραίτητο, καθ΄ότι 

αποτελεί το δεδομένο κεντρικό σημείο ελέγχου ολόκληρου του μεσαίου 

τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής. 

Απ’ την άλλη πλευρά, μια όσο το δυνατόν ευρύτερη μετατόπιση της σφαίρας 

συμφερόντων μας προς τα βορειοανατολικά είναι για δύο λόγους 

επιβεβλημένη: Στην ορεινή περιοχή βόρεια της κοιλάδας της Μεσοποταμίας 

βρίσκονται εξαιρετικά πλούσια μεταλλευτικά κοιτάσματα. Κοντά στην 

Αργάνα,, βορειοανατολικά του Ντιαρμπεκίρ, έχουν βρεθεί μεταλλεία 

χαλκού, τα οποία πιθανόν να ξεπερνούν εκείνα του Ρίο Τίντο και της 

Κατάνγκα σε πυκνότητα και περιεκτικότητα. Στις όχθες του ποταμού 

Μεγάλος Ζαμπ και στις παρυφές της περσικής οροσειράς υπάρχει πετρέλαιο 

και ξυλεία, δύο είδη που η προμήθειά τους είναι ζωτικής σημασίας για τον 

σιδηρόδρομο της Βαγδάτης. 

Μετά από προσεκτική εξέταση του θέματος και λεπτομερή ανάλυσή του με 

ενδιαφερόμενους εμπειρογνώμονες έχω καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η 

γραμμοσκιασμένη με κόκκινο χρώμα περιοχή του χάρτη πρέπει να 

αποτελέσει αντικείμενο διεκδίκησης από μέρους μας και να περιέλθει σ’ 

εμάς σε περίπτωση ενδεχόμενης διάλυσης της Τουρκίας. 
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 Δεν σώζεται. 
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Το υπόλοιπο κομμάτι- γραμμοσκιασμένο με μπλε χρώμα για να ξεχωρίζει 

στο χάρτη- μπορεί να χαρακτηριστεί ως ευρύτερη σφαίρα συμφερόντων 

μας. Αυτή περικλείει δύο ιδιαίτερα πολύτιμες περιοχές: τα δυτικά υψίπεδα 

της Ανατολίας που είναι κατάλληλα για Ευρωπαίους αποίκους και την 

κεντρική Μεσοποταμία, στην οποία επιφυλάσσεται λαμπρό μέλλον, καθ’ ότι 

η χώρα του βαμβακιού. Αν και πόσο βαθειά μπορεί να προωθηθεί κάποτε σ’ 

αυτές τις περιοχές η στενή συγκριτικά σφαίρα συμφερόντων μας, εξαρτάται 

από την επεκτατική δύναμη της οικονομίας μας και από την θέση που 

κατέχουμε εν σχέσει προς τους ανταγωνιστές μας».    

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ήταν σύμφωνο σε γενικές γραμμές 

με την οριοθέτηση της σφαίρας επιρροής που προτείνει ο Wangenheim και 

δεν άργησε να δώσει εντολή στον επιτετραμμένο να αρχίσει τη διαδικασία 

παρακολούθησης των κινήσεων των ανταγωνιστών, ξένων προς τη Γερμανία 

συμφερόντων, με οδηγίες να παρεμποδιστεί όσο το δυνατόν η επιρροή τους.  

Παράλληλα θα γινόταν μελέτη για την επιχειρηματική ανάπτυξη των 

περιοχών αυτών έτσι ώστε να μπορέσουν έγκαιρα οι Γερμανοί 

ενδιαφερόμενοι να έχουν πλήρη επίγνωση των συνθηκών που επικρατούν 

και να πατάξουν τον ξένο ανταγωνισμό, ισχυροποιώντας με αυτόν τον τρόπο 

την γερμανική παρουσία στην περιοχή. 41 

Σε περίπτωση που επέρχονταν εν τέλει ο διαμελισμός της Μικράς Ασίας, η 

Γερμανία θα ήταν πλέον σε θέση να διεκδικήσει επί ίσοις όροις το τμήμα για 

το οποίο «έχει μέσω μακρόχρονης προσπάθειας αποκτήσει έντιμα και 

νόμιμα», σύμφωνα με τον Jagow. Το ενδιαφέρον πλέον για τα γερμανικά 

συμφέροντα εστιάζεται, όχι πρωτίστως στη γραμμή Κωνσταντινούπολη- 

Μεσοποταμία όπως παλαιότερα, αλλά στα λιμάνια της Μερσίνας και της 

Αλεξανδρέττας, τα οποία ο Kaiser επιθυμούσε πάση θυσία υπό γερμανικό 

έλεγχο, όπως αναφέρει ο van Kampen. Σημαντικό μερίδιο σ’ αυτή τη γραμμή 

πλεύσης, είχαν οι εταιρίες ακτοπλοΐας που δραστηριοποιούνταν στην 

περιοχή με τον Kaiser να γνωρίζει ότι οι Τούρκοι της περιοχής αναμένουν μια 

τέτοια εξέλιξη.42  

Το καλοκαίρι του 1913 αποδεικνυόταν θερμό, όσον αφορά στα διπλωματικά 

ζητήματα της Γερμανίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο πρέσβης Wangenheim 

έμεινε στη θέση του έπειτα από επιθυμία του Jagow, την ίδια ώρα που η 

πλειοψηφία των συναδέλφων του έκανε διακοπές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει 

η αλληλογραφία των δύο προσώπων, καθώς πέρα τον Wangenheim, το 

υπουργείο εξωτερικών της Γερμανίας δεν είχε άλλες πηγές πληροφόρησης 

για την κατάσταση στην Τουρκία. Σε υπόμνημα προς τον Jagow με 
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 v. Kampen, W., όπ. σελ. 46-47. 
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 Meyer, K., Theodor Schiemann als politischer Publizist, Frankfurt /M. und Hamburg, 1956, σελ. 255.  
Fischer, F., “Weltpolitik, Weltmachtstreben und deutsche Kriegsziele”, in Hist. Ztschr. 199, 1964, σελ. 
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ημερομηνία 8 Αυγούστου 1913, ο πρέσβης αναφέρει την πολιτική που 

έπρεπε να ακολουθήσει το Βερολίνο από δω και εξής: « Πρέπει να 

διατηρήσουμε τη ακεραιότητα της Τουρκίας για όσο το δυνατόν 

περισσότερο και μέσω της συμμετοχής μας στη μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια της χώρας, να παράσχουμε όχι μόνο ειλικρινή βοήθεια, αλλά 

ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να επαυξήσουμε την επιρροή μας σε 

ολόκληρη την Τουρκία. Παράλληλα θα έπρεπε να έχουμε προετοιμάσει στη 

χειρότερη των περιπτώσεων ενός  διαμελισμού της χώρας, να 

προσελκύσουμε τον πληθυσμό στις σφαίρες επιρροής μας μέσω σχολείων, 

νοσοκομείων, την αποστολή γιατρών κ.α. και συγχρόνως να γίνει σαφές και 

στις Δυνάμεις ότι δεν είμαστε πρόθυμοι να παραχωρήσουμε τις 

στιγματισμένες περιοχές μας σε κανέναν».43  

Πραγματική επιθυμία του Wangenheim ήταν η διατήρηση της ακεραιότητας 

της Τουρκίας και για να το πετύχει αυτό εφάρμοσε μια παράδοξη τακτική. 

Κατέστησε σαφές στις Δυνάμεις ότι και η Γερμανία επιθυμούσε τη διάλυση 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, για να γνωρίζει σε πιο ακριβώς τμήμα της 

θα μπορούσε να υπολογίζει ως εδαφικό κέρδος από αυτή την ενδεχόμενη 

διάλυση.  Η αλήθεια βέβαια κινούνταν σε διαφορετικό μήκος κύματος από 

τις επίσημες γερμανικές πληροφορίες που διέρρεαν στα διπλωματικά 

κέντρα του εξωτερικού. Ο απώτερος στόχος, ήταν η αποτροπή του 

διαμελισμού της Τουρκίας και σε αυτό  αποσκοπούσαν όλες οι προσπάθειες 

της επιθετικής αυτής πολιτικής, που έβρισκε την εφαρμογή της στα 

πρόσωπα του Wangenheim και του Lichnowsky, Γερμανού πρέσβη στο 

Λονδίνο εκείνο το διάστημα.  Ο Jagow αυτοπροσώπως  πληροφόρησε 

σχετικά τον Άγγλο πρέσβη στο Βερολίνο, επομένως θεωρείται δεδομένο ότι 

η υφιστάμενη πολιτική της Γερμανία ήταν γνωστή στον Άγγλο υπουργό 

Εξωτερικών Grey, ο οποίος έκανε το παν για να αποτρέψει την επίτευξη των 

γερμανικών στόχων. Την ίδια εποχή ο Αυστριακός πρέσβης στην 

Κωνσταντινούπολη Pallavicini ενημέρωνε το Βερολίνο για την επιτυχία της 

πολιτικής του Wangenheim, καθότι σύμφωνα με ρωσικούς και γαλλικούς 

διπλωματικούς κύκλους, οι χώρες αυτές της Αντάντ, έδειχναν διάθεση για τη 

διατήρηση του υφιστάμενου status quo της Τουρκίας. 44   

Σχετικά με την μεγάλη επένδυση γερμανικών κεφαλαίων στο έδαφος της 

Μικράς Ασίας, ο Wangenheim αφήνει ανοικτό, σύμφωνα με τον van 

Kampen, το ερώτημα, κατά πόσο μια τέτοια απόπειρα αποτελεί έξυπνη 

επιλογή, καθώς η Τουρκία δεν ελεγχόταν ακόμη πλήρως από το Βερολίνου 

στον τομέα της πολιτικής. Όπως διακήρυττε ο πρέσβης: « Η οικονομική μας 

δραστηριότητα έχει προωθηθεί για την ώρα σε τέτοιο βαθμό, ώστε δεν 
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Düsseldorf,  1969, σελ. 428 κ.ε.  v. Kampen, W., όπ. σελ. 50-51.  



 

25 
 

μπορούμε να την αφήσουμε στο έλεός της ζημιώνοντας το κύρος μας». Και 

συνεχίζοντας τις σκέψεις του για τις κινήσεις των ανταγωνιστών της 

Γερμανίας στην Τουρκία σημειώνει: «Τί θα έλεγε η κοινή γνώμη και η Krupp, 

αν ο εξοπλισμός του τουρκικού στρατού έπεφτε σε γαλλικά χέρια;» 45 

Διακρίνεται σαφώς η πρόθεση του Wangenheim να θέσει επί τάπητος ένα 

ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούσε στη συνολική επένδυση που γινόταν 

από το γερμανικό κεφάλαιο στη Μικρά Ασία. Εκείνο όμως που επιζητούσε 

πραγματικά τη δεδομένη χρονική στιγμή η γερμανική διπλωματία, ήταν να 

απαλλαγεί από διενέξεις με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές και 

ενδιαφερόμενους από ζητήματα επί των σιδηροδρόμων και συμφωνίες για 

την εκμετάλλευσή τους και ταυτόχρονα να οριστικοποιηθούν οι σφαίρες 

συμφερόντων των Δυνάμεων. Παράλληλα ο Wangenheim εκφράζει ανοικτά 

την πεποίθησή του πως οι Νεότουρκοι είναι οι μόνοι που θα μπορούσαν να 

σώσουν τη χώρα τους, εξυπηρετώντας τις γερμανικές θέσεις. 46  

Κάτω από αυτές τις συνθήκες για τις γερμανο-τουρκικές σχέσεις φτάνει το 

1913 στο τέλος του, με ένα ακόμη σημαντικό γεγονός που ισχυροποιεί την 

θέση της Γερμανίας στον έλεγχο της Μικράς Ασίας. Πρόκειται για την 

στρατιωτική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, υπό τις οδηγίες του Liman 

von Sanders, που θα λάβει χώρα στα τέλη του έτους και θα καθορίσει τις 

πολεμικές, αλλά και πολιτικές, ως έναν σημαντικό βαθμό, εξελίξεις στον 

μικρασιατικό χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου.47  

 

 

 

 

 

2. Η στρατευμένη εκδοτική δραστηρίοτητα ως φορέας ιδεολογίας και μοχλός 

πίεσης της επίσημης γερμανικής πολιτικής στη Μικρά Ασία 

 

 

2.1. Η επιλογή της Μέσης Ανατολής ως πεδίο  γερμανικού 

ενδιαφέροντος 

 

Από τα χρόνια του Wilhelm II, ξεκινάει η αφύπνιση της γερμανικής κοινής 

γνώμης σχετικά με ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, τα οποία γνωρίζουν 
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 v. Kampen, W., όπ. σελ. 54 
46

 v. Kampen, W., όπ. σελ. 55 
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 v. Kampen, W., όπ. σελ. 56. 
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μέσω της εκδοτικής δραστηριότητας πλατιά διάδοση. Στο δεύτερο μισό της 

δεκαετίας του 1890, άρχισαν να εμφανίζονται στην καθημερινότητα του 

γερμανικού λαού, μέσα από τις έντυπες εκδόσεις της εποχής, έννοιες, όπως 

«παγκόσμια πολιτική και παγκόσμια δύναμη» (Weltpolitik und Weltmacht) 

και «παγκόσμια ισχύς και παγκόσμια θέση» (Weltgeltung und Weltstellung), 

άγνωστες έως τότε στην πλειοψηφία του αναγνωστικού κοινού.48 

Ένα από τα πεδία δράσης της Γερμανίας στο οικονομικό αλλά και πολιτικό 

πεδίο ήταν η Μικρά Ασία, όπως ήδη είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η 

περιοχή αυτή, αποτέλεσε «έναν από τους παλαιότερους και δημοφιλείς 

επεκτατικούς στόχους της γερμανικής δημοσιογραφίας».49  Σύμφωνα με τον 

van Kampen, ένα ταξίδι στην Ανατολή είχε μια ιδιαίτερη σημασία την εποχή 

εκείνη, καθώς κυριαρχούσε η αίσθηση πως μέσω της περιήγησης, «ο 

ταξιδιώτης έρχεται σε επαφή με την αρχαιότητα αγγίζοντάς την». Όμως όχι 

μόνον η αρχαιότητα συνέπαιρνε τις αισθήσεις του ταξιδιώτη, αλλά και οι 

πόλεις της πρωτο-χριστιανικής περιόδου. 50  

Η αποστολή Γερμανών αρχαιολόγων στην περιοχή της Μεσοποταμίας στα 

1887, λειτούργησε ως μέσο ενίσχυσης του γερμανικού ενδιαφέροντος για 

την Ανατολή. Τα ευρήματα της αρχαιολογικής σκαπάνης ανήγαγαν τη Μικρά 

Ασία, τον πυρήνα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε ένα πλούσιο και 

πυκνοκατοικημένο μέρος κατά την αρχαιότητα, «μια περιοχή με ζωηρή 

δραστηριότητα και υψηλό πολιτισμό, γεμάτη από πλούσιες πόλεις, όπως 

περίπου κατά τον Μεσαίωνα η Βόρεια Ιταλία ή η Φλαμανδία». Την εποχή 

βέβαια που οι Γερμανοί αρχαιολόγοι εργαζόταν στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής, η περιοχή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά έρημη και άδεια, κάτι που 

όμως λειτουργούσε συνειρμικά αντανακλώντας στη συνείδηση των 

περιηγητών την άνθηση και την ακμή του παρελθόντος. 51 

Ο πρώτος που έθεσε τις ταξιδιωτικές του εντυπώσεις στην Ανατολή στη 

διάθεση του κοινού ήταν ο αρχαιολόγος Ludwig Roß, όταν το 1850 εξέδωσε 

το έργο Deutschland und Kleinasien , αναφερόμενος και στο ζήτημα μιας 

ενδεχόμενης εγκατάστασης Γερμανών στα εδάφη αυτά. Όπως δηλώνει ο 

ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου του, εκείνο που τον 

απασχολούσε έντονα βλέποντας τις πεδιάδες και τα βουνά της Λυκίας, της 

Καρίας και της Ιωνίας καθώς τα λιμάνια όπου προσάραζε το πλοίο του, ήταν 

να αποκτήσουν τα εδάφη αυτά τη θέση που κατείχαν στην αρχαιότητα ως 

συγκοινωνιακοί κόμβοι, μέσα από τον εποικισμό από Γερμανούς 

κατοίκους.52 
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Τον ενθουσιασμό του για την Ανατολή περιγράφει και ο Paul Rohrbach μέσω 

των σελίδων της εφημερίδας Berliner Tageblatt στα 1899, πολύ πριν αρχίσει 

την έντονη εκδοτική του δραστηριότητα ως ιδεολόγου, με άρθρα υπέρ του 

Σιδηροδρόμου της Βαγδάτης, όπως θα δούμε παρακάτω. Ο ίδιος δείχνει να 

συμμερίζεται τις απόψεις του Roß, καθώς θεωρεί ότι η περιοχή που 

βρίσκεται ανάμεσα στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη είναι η κοιτίδα της 

ανθρωπότητας και ότι θα μπορούσε να γίνει ο παράδεισος προσιτός μέσα 

από τον πολιτισμό του δραστήριου γερμανικού πνεύματος.53 

Δεν πρέπει να μας διαφύγει της προσοχής ότι κατά την ίδια εποχή, πέραν 

της Γερμανίας, ενδιαφέρον για την Μέση Ανατολή έδειχνε και η Αγγλία. Το 

ενδιαφέρον της Αγγλίας εστιάζονταν στις μεγάλες δυνατότητες της 

Μεσοποταμίας στην παραγωγή δημητριακών και βάμβακος και έβρισκε τον 

εκφραστή της στο πρόσωπο του sir William Willcocks, ο οποίος έδωσε 

ερέθισμα ήδη από το 1903 στον Rohrbach, ενώ αργότερα στον Jäckh και σε 

άλλους. Επίσης ο sir William Willcocks  βρισκόταν ανάμεσα στους επιφανείς 

Άγγλους που θα επιθυμούσε να συνεργαστεί με τους Γερμανούς στην 

περιοχή.54 Ανάμεσα στους Άγγλους που επηρέασαν τις εν Ανατολή 

γερμανικές βλέψεις, ήταν και ο Cecil Rhodes, πολιτικός και επιχειρηματίας, ο 

οποίος στα 1899 είχε συστήσει στον Kaiser στο Βερολίνο ότι η Γερμανία 

ελλείψει των αφρικανικών της κτήσεων, έπρεπε να στραφεί με όλες τις 

δυνάμεις στη Μικρά Ασία, στη Μεσοποταμία και στη Βαγδάτη. Ο Kaiser θα 

έπρεπε για τον λόγο αυτό να προωθήσει την κατασκευή ενός 

σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο διαμέσου της Μικράς Ασίας θα κατέληγε 

στον Ευφράτη. Ο Kaiser έδειξε σαστισμένος από τις παραινέσεις του Rhodes, 

αλλά αποκάλυψε ότι πράγματι αυτό θα έπραττε διότι στόχος του ήταν να 

ξαναφέρει τη Μεσοποταμία στο επίκεντρο του κόσμου.55 

Εξαιρετικής σημασίας αναδεικνύεται και το έργο του γεωλόγου Edmund 

Naumann  Από τον Κεράτιο κόλπο ως τις πηγές του Ευφράτη (τίτλος 

πρωτοτύπου Vom Goldenen Horn zu den Quellen des Euphrat ), ένα 

οδοιπορικό το οποίο σύμφωνα με τον Rohrbach «συνδέει το ενδιαφέρον για 

όλα αυτά τα μέρη της Ανατολής με τη σύνδεση παρελθόντος, παρόντος και 

μέλλοντος».56 Στο τέλος της ταξιδιωτικής περιγραφής ο συγγραφέας δίνει 
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στο έργο του έναν επιστημονικό-τεχνικό χαρακτήρα, πράγμα που δίνει στον 

αναγνώστη ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών σχετικά με τη γεωγραφία του 

τόπου, τους σιδηροδρόμους της Ανατολής, τον ορυκτό πλούτο, το ερώτημα 

του αποικισμού, τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιούνται, το εμπόριο 

και τη βλάστηση. Εντύπωση προξενεί επίσης και το γεγονός ότι ο 

συγγραφέας παρέχει στον αναγνώστη μια εκτενέστατη βιβλιογραφία που 

σχετίζεται με την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και συγγραφέων από την 

αρχαιότητα όπως ο Ξενοφών, αλλά και μεταγενέστερους όπως η Βυζαντινή 

Άννα Κομνηνή. Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα του έργου, ταξιδιωτικό, 

όπως αναφέρεται στον τίτλο του, αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης ότι αμέσως 

έρχεται αντιμέτωπος με δύο επίπεδα ανάγνωσης. Στο πρώτο, το οποίο είναι 

ευδιάκριτο με μια πρώτη ματιά, βρίσκεται μπροστά σε έναν πλήρη 

ταξιδιωτικό οδηγό, ενώ με μια βαθύτερη εξέταση καταλήγει στο 

συμπέρασμα, ότι πρόκειται για μια εμπεριστατωμένη μελέτη που στοχεύει 

σε συμπεράσματα για μια μελλοντική δυνητική εκμετάλλευση της περιοχής. 

Βιβλία με παρόμοιο χαρακτήρα είχαν ως σκοπό τους να εξάψουν την 

περιέργεια του γερμανικού αναγνωστικού κοινού για την περιοχή, 

υποβάλλοντάς το σε μια ρομαντική ατμόσφαιρα με έντονο το στοιχείο της 

περιπέτειας και συνεχείς αναφορές στην αίγλη που απέπνεε αυτό το 

κομμάτι της γης από τα αρχαία χρόνια.57  

Όσον αφορά το έργο του Naumann που αναφέρθηκε πιο πάνω, ο van 

Kampen, εξετάζοντας τον πρόλογό του, δεν μένει στον αφυπνιστικό για το 

αναγνωστικό κοινό χαρακτήρα του έργου, αλλά διακρίνει μια προσπάθεια 

από την πλευρά του συγγραφέα να προβάλλει τους Γερμανικούς 

Σιδηροδρόμους, που γιγαντώνονταν σαν μέγεθος και είχαν το «πάνω χέρι» 

στην Anatolische Eisenbahngesellschaft, δηλαδή στην εταιρία που 

κατασκεύαζε και διαχειριζόταν τους σιδηροδρόμους στην Τουρκία. Επιδίωξη 

της εν λόγω εταιρίας ήταν να εκμεταλλευτεί το έργο του Naumann για την 

προβολή των δραστηριοτήτων της. Σημειώνεται στον πρόλογο, ότι το έργο 

«αφιερώνεται στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Ανατολή, 

στη διεύθυνση και κατασκευαστική των Ανατολικών Σιδηροδρόμων» και 

σκοπός του είναι «να ενημερώσει και άλλους κύκλους για την σημασία της 

πολιτιστικής δραστηριότητας που επιτελείται μέσω της κατασκευής των 

σιδηροδρόμων και μέσω της παράθεσης των αληθών γεωγραφικών 

στοιχείων να τους οδηγήσει σε έναν μισοξεχασμένο χώρο και ειρηνικό λαό».   

Λίγο πριν την κυκλοφορία του βιβλίου του Naumann, εμφανίζεται στα 1893 

το βιβλίο του Reinhold Menz Deutsche Arbeit in Kleinasien. Reiseskizze und 

Wirtschaftsstudie, το οποίο από τον τίτλο του κάνει σαφές στον αναγνώστη 
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ότι πρόκειται για μια επιστημονική μελέτη οικονομικού χαρακτήρα που 

εξετάζει περιοχές όπου θα μπορούσε στο απώτερο μέλλον να αναπτυχθεί 

κάποια οικονομική δραστηριότητα εκ μέρους των Γερμανών. 58  

Από την πλευρά του ο von der Goltz εμφανίζεται εκδοτικά στο προσκήνιο με 

το βιβλίο Anatolische Ausflüge στα 1896, το οποίο εισάγει τον αναγνώστη σε 

έναν νέο κόσμο στον οποίο η Κωνσταντινούπολη δεν είναι «όαση σε μια 

έρημο» αλλά «η είσοδος σε έναν όμορφο και κατά τόπους ακόμη άγνωστο 

κόσμο».59 Βέβαια ο von der Goltz  ήδη από το 1889 δημοσίευε στην 

εφημερίδα Allgemeine Zeitung  άρθρα που σχετίζονται με μια περιήγησή του 

κατά μήκος του Ανατολικού Σιδηροδρόμου, όπως επίσης το 1891, όταν 

ανακοίνωσε τη λειτουργία της γραμμής Κωνσταντινούπολη – Μπιλετζίκ 

καθώς και το 1893 όταν ο σιδηρόδρομος έφτασε στην Αγκόρα.60  

Για την εκδοτική παραγωγή της περιόδου, ο van Kampen καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι: «η περιοχή της Ανατολής περιγραφόταν όχι μόνο ως 

πλούσια, αλλά και ως όμορφη και ακόμα γόνιμη, για την άνθιση της οποίας 

έλειπε ένας οργανωμένος σχεδιασμός αρδευτικών έργων καθώς και λογικό 

διοικητικό δυναμικό».61  

 

 

 

2.2. Το ζήτημα του γερμανικού αποικισμού στην Τουρκία και τη 

Μέση ανατολή 

 

Η ιδέα της δημιουργίας γερμανικών αποικιών στην Εγγύς Ανατολή άρχισε να 

λαμβάνει σάρκα και οστά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1890. Για τον  

Ludwig Roß, το ζήτημα ήταν μείζονος σημασίας, ταυτόχρονα μέσο και 

στόχος. Οι περιοχές της Μικράς Ασίας ήταν κατά τον συγγραφέα το 

μοναδικό μέρος που θα μπορούσε να αποτελέσει εστία αποικισμού από 

Γερμανούς. Μάλιστα υποστηρίζει στο έργο του, πως αν δεν ευδοκιμούσε η 

κατάληψη των περιοχών ελλείψει στρατιωτικών δυνάμεων, έπρεπε ωστόσο 

να επιτευχθεί με κάθε μέσο, εννοώντας μέσω της οικονομίας.62 

Στους συγγραφείς που αναζητούσαν ζωτικό χώρο εκτός Γερμανίας για τον 

γερμανικό πληθυσμό, κατατάσσεται και ο Friedrich List, ο οποίος ήδη από 

1842 αναζητούσε τον χώρο αυτό σε περιοχές νότια του ποταμού Δούναβη, 

στη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και σε όλη την επικράτεια της Οθωμανικής 
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Αυτοκρατορίας.63 Και ο  Aloys Sprenger ανήκει στη χωρία των συγγραφέων 

που αναζητεί το γερμανικό Ελντοράντο. Στο έργο του Babylonien του 1886 

διακηρύσσει ότι η Γερμανία είναι πλέον ισοδύναμη με τη Ρωσία και πρέπει 

να βγει και διεκδικήσει δυναμικά το μερίδιο που της αναλογεί στην 

παγκόσμια κυριαρχία. Μάλιστα σημειώνει πως αν η Γερμανία κινηθεί 

έγκαιρα τότε: «θα αποκτήσει στην κατοχή της το καλύτερο μερίδιο, καθώς 

σε έναν αποικισμό της Ανατολής θα είχε κέρδος ολόκληρο το γερμανικό 

έθνος». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα οφέλη που θα αποκομίσουν από ένα 

τέτοιο ενδεχόμενο τόσο ο κλάδος των επιχειρήσεων, όσο και η αγροτική 

οικονομία. Σύμφωνα πάντα με τις εκτιμήσεις του, το ιδανικό μέρος για να 

πραγματωθεί αυτός ο σχεδιασμός βρίσκεται στη Συρία και τη βόρεια 

Μεσοποταμία. 64  

Στις πιο «νηφάλιες φωνές»65 των συγγραφέων-μελετητών της Μικράς Ασίας 

συγκαταλέγεται ο καθηγητής Karl Kaerger, ο οποίος στα 1892 εκπόνησε μια 

μελέτη με τίτλο Μικρά Ασία, ένα πεδίο γερμανικού εποικισμού (τίτλος 

πρωτοτύπου Kleinasien ein deutsches Kolonisationsfeld ), στην οποία ο 

αναγνώστης βρίσκει απαντήσεις σε όλα τα ζητήματα που τον απασχολούν 

γύρω από τη Μικρά Ασία. Έμφαση δίνεται στην αγροτική οικονομία και στα 

πλούσια κοιτάσματα ορυκτών που βρίσκονται έτοιμα προς εκμετάλλευση. Ο 

συγγραφέας δηλώνει ήδη από τον υπότιτλο ότι πρόκειται για μια οικονομική 

μελέτη που αφορά μια περιοχή που εξετάζεται ως χώρος για την 

εγκατάσταση γερμανών εποίκων. Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι ο 

Kaerger, αποφεύγει τον πομπώδη χαρακτήρα άλλων συγχρόνων του 

γραφών, κάνοντας σαφές ότι ένας αποικισμός της Μικράς Ασίας δεν είναι 

τόσο εύκολο να πραγματωθεί, όσο αρκετοί πιστεύουν. Οι οικονομικές, 

νομικές και άλλου είδους δυσκολίες κάνουν τον συγγραφέα αρκετά 

επιφυλακτικό στο να συμβουλεύσει κάποιον Γερμανό ενδιαφερόμενο να 

στραφεί τη δεδομένη χρονική στιγμή στη Μικρά Ασία. Βέβαια δεν 

απορρίπτει εντελώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο, καθώς οι δυσκολίες θα ήταν 

δυνατόν να ξεπεραστούν στην περίπτωση που ένας οργανισμός με 

κεφαλαιακή επάρκεια θα αναλάμβανε οργανωμένα την υποστήριξη της 

ίδρυσης αποικιών. Στη θέση αυτού του οργανισμού τοποθετούσε τον 

Οργανισμό Ανατολικών Σιδηροδρόμων που ασκούσε μεγάλη επιρροή στην 

τουρκική κυβέρνηση, ώστε να επιτευχθεί ο ενδεχόμενος γερμανικός 

αποικισμός με διευρυμένη αυτονομία για τους εποίκους, 

περιλαμβανομένων  προνομίων που αφορούν σε ευνοϊκότερη φορολογική 
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μεταχείριση και ιδία αστυνόμευση από τους γερμανούς εποίκους.66 Για να 

αποκτήσει πολιτική υπόσταση και υποστήριξη η πρότασή του, ο συγγραφέας 

επισημαίνει πως ένας εποικισμός θα διασφάλιζε την περιοχή από ξένα 

συμφέροντα και επιθέσεις, ιδιαιτέρως της Αγγλίας και της Ρωσίας, κάνοντας 

παράλληλα ένα πρώτο βήμα για την τελωνειακή ένωση Γερμανίας-

Τουρκίας.67 Τις σκέψεις αυτές του Kaerger, αντιμετωπίζει  ο Naumann με 

σκεπτικιστική διάθεση, προβάλλοντας το επιχείρημα πως η Μικρά Ασία θα 

γίνει ένα συνονθύλευμα αποικιών.68  

Το γενικότερο κλίμα που άρχισε να απορρέει από δημοσιεύσεις που 

προωθούσαν την άποψη ότι η Γερμανία ήταν σε θέση να ασχοληθεί σοβαρά 

με το ζήτημα της δημιουργίας των αποικιών στη Μικρά Ασία, επηρέασε 

όπως ήταν επακόλουθο και την κυβέρνηση. Ο καγκελάριος Leopold von 

Caprivi στα 1891 βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διαχείριση μιας τέτοιας 

πρόκλησης, ζητώντας τη συνδρομή του υπουργείο Εξωτερικών προκείμενου 

να είναι σε θέση να εκτιμήσει ασφαλέστερα αν το έδαφος ήταν πρόσφορο 

σε μια τέτοια προοπτική. Από την άλλη πλευρά οι μυστικές υπηρεσίες 

εκτιμώντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες θα αποδεικνύονταν επιβλαβείς 

όσον αφορά τις γερμανο-τουρκικές σχέσεις, θέτοντας ταυτόχρονα σε 

κίνδυνο το επενδυτικό πρόγραμμα της Γερμανίας στην περιοχή, κράτησαν 

μια συντηρητική γραμμή και προέτρεπαν τον von Caprivi να είναι 

προσεκτικός στις κινήσεις του. Με επιφύλαξη αντιμετώπισε την προοπτική 

δημιουργίας γερμανικών αποικιών στη Μικρά Ασία και ο σχετικός με τις 

γερμανικές αποικίες τομέας του υπουργείου Εξωτερικών, κίνηση κατανοητή, 

αν αναλογιστεί κανείς ότι στους γερμανικούς οικονομικούς κύκλους 

επικρατούσε η πεποίθηση ότι η προσπάθεια δημιουργίας αποικιών σε 

έδαφος υπό τουρκική κυριαρχία, θα αποδεικνυόταν εν τέλει προσπάθεια 

ατελέσφορη. Το ενδιαφέρον των γερμανών κεφαλαιοκρατών εστιαζόταν στη 

διασφάλιση της Μικράς Ασίας ως πεδίου όπου οι τοποθετήσεις κεφαλαίου 

θα έβρισκαν αντίκρυσμα με ευοίωνες προοπτικές για τη γερμανική 

βιομηχανία καθώς και τις εξαγωγές.69 

Την ίδια εποχή περίπου στα 1895-96  κάνουν την εκδοτική τους εμφάνιση 

και οι Παγγερμανιστές70, με ένα κείμενο 16 σελίδων, του οποίου πιθανός 
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συντάκτης είναι ο επικεφαλής του κινήματος Ernst Hasse71, παίρνοντας θέση 

για το θέμα των γερμανικών αποικιών στη Μικρά Ασία. Το κείμενο που 

τιτλοφορείται Γερμανικές αξιώσεις στην τουρκική κληρονομιά (τίτλος 

πρωτοτύπου: Deutsche Ansprüche an das Türkische Erbe ) εμπεριέχει απόψεις 

που προωθούν την γενικότερη ιδεολογική βάση του παγγερμανικού 

κινήματος. Οι Παγγερμανιστές είναι της άποψης πως η δεινή θέση στην 

οποία βρίσκεται η Τουρκία, αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για τη 

Γερμανία για να κατοχυρώσει τη θέση της στην ομάδα των παγκόσμιων 

υπερδυνάμεων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στα εδάφη της Μεσοποταμίας και 

της Συρίας, ως τα πιο προσοδοφόρα στην τουρκική επικράτεια, κατάλληλα 

για γερμανική κατοχή, ενώ σε εναλλακτική περίπτωση οφέλη μπορούσε να 

αποκομίσει η Γερμανία από τον ρόλο της ως προστάτιδας δύναμης όλης της 

Τουρκίας, αποκτώντας άμεσα πρόσβαση σε αραβικά εδάφη και 

προσαρτώντας τα στη σφαίρα της γερμανικής επιρροής. Οι απόψεις αυτές 

των Παγγερμανιστών, πέρα από την ευρεία διάδοση στις τάξεις των 

αναγνωστών, έγιναν αντικείμενο συζήτησης στο κοινοβούλιο.72 Στις 5 

Οκτωβρίου του 1896 στα Παγγερμανικά Φύλλα εμφανίζεται ως στόχος της 

Γερμανίας όλη η ασιατική Τουρκία εκτός της Αρμενίας73 , αλλά αυτό που 

μπορεί να λεχθεί ως εξαγόμενο είναι το γεγονός ότι όλες αυτές οι απόψεις 

αποτελούσαν απλώς επιθυμία ενός συγκεκριμένου κινήματος και σε κάθε 

περίπτωση επικρίθηκαν από επίσημες πηγές.74  

 

 

2.3.  Το αρμενικό ζήτημα και το ταξίδι του Kaiser στα 1898 

 

Λίγο πριν ο Kaiser Wilhelm II πραγματοποιήσει το δεύτερο ταξίδι του στην 

Ανατολή, ένα εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας προκαλεί διχογνωμία στον 

γερμανικό εκδοτικό χώρο. Πρόκειται για τα δεινά που υπέστη ο αρμενικός 

λαός από τον σουλτάνο Αμπτούλ Χαμίτ, γεγονός που προκάλεσε 

προβληματισμό στη Γερμανική Αυτοκρατορίας, εξαιτίας των λεπτών 

ισορροπιών μεταξύ πολιτικής και ηθικής που δημιουργούσε. Θα ήταν 

διατεθειμένη λοιπόν η Γερμανία να δεχθεί τις βαρβαρότητες, εις βάρος ενός 

χριστιανικού πληθυσμού, σε περιοχή που η ίδια είχε ποικίλα συμφέροντα; 75 
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Οι Αρμένιοι βρήκαν σύμμαχο τους εκκλησιαστικούς κύκλους της Γερμανίας, 

οι οποίοι αντιμετώπιζαν με συμπάθεια τον δοκιμαζόμενο λαό. Ήδη από το 

1895 ο Martin Rade, με άρθρα μέσα από τις σελίδες του εντύπου Christliche 

Welt προσπαθούσε να αφυπνίσει τον γερμανικό λαό για την γενοκτονία που 

συντελούνταν στα οθωμανικά εδάφη. Ταυτόχρονα οι βιαιότητες από την 

πλευρά των Τούρκων καταγγέλθηκαν από τον J. Lepsius, ο οποίος υπήρξε 

αυτόπτης μάρτυρας αυτών των γεγονότων κατά την παραμονή του στην 

Τουρκία (12-27 Αυγούστου 1896). Τις εμπειρίες που αποκόμισε, τις 

αποτύπωσε στο βιβλίο του Armenien und Europa, το οποίο έλαβε τον 

χαρακτήρα ανοικτής καταγγελίας κατά των χριστιανικών Δυνάμεων για την 

παθητική στάση που κρατούσαν απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.76  

Όσον αφορά την κυβέρνηση, σύμφωνα με τον Bernhard Guttmann, 

θεωρούσε κάθε κριτική ενάντια στην πολιτική του Αμπτούλ Χαμίτ ως 

στρεφόμενη εναντίον της Γερμανικής Αυτοκρατορίας με την υποψία της 

αγγλοφιλίας.77 Δεν επικρατούσε βέβαια σε όλους τους πολιτικούς κύκλους η 

άποψη ότι ο σουλτάνος ήταν άμοιρος ευθυνών, στο τέλος όμως υπερίσχυσε 

η ψυχρή λογική η οποία υπαγόρευε να μην λάβει η Γερμανία σκληρά 

στρατιωτικά μέτρα εναντίον της Τουρκίας ως αντίποινα.78 Δεν πρέπει να 

λησμονηθούν τα τεράστια συμφέροντα που είχε και επεδίωκε και στο 

μέλλον η χώρα στις περιοχές της Ανατολής, επομένως μια ριζοσπαστική 

αντιμετώπιση της κατάστασης θεωρήθηκε ότι θα επιφέρει δυσάρεστα 

αποτελέσματα για τις γερμανικές επιδιώξεις. 

Ο Hans Delbrück, φιλελεύθερος ως προς τις πολιτικές απόψεις του, δίνει μια 

άλλη διάσταση στο ζήτημα μεταξύ επεκτατικής πολιτικής (Weltpolitik) και 

ηθικής. Θεωρεί πως το ζήτημα έχει λυθεί καθώς η κοινή γνώμη που 

διαμορφώνεται μέσω των εντύπων και η επίσημη κυβερνητική θέση είναι 

δύο ανόμοια πράγματα μεταξύ τους με διακριτούς ρόλους. 79 

Ο Friedrich Naumann, ο οποίος πολιτικά ανήκει στον χώρο των εθνικιστών, 

θεωρεί πως το κέντρο βάρους πρέπει να εστιαστεί στο ίδιο το γερμανικό 

έθνος, καθώς είναι υπέρμαχος της άποψης πως το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει μια ξένη χώρα, είναι ζήτημα της ιδίας χώρας και η Γερμανία 

δεν έχει λόγο σε αυτό.80  Βέβαια ακολούθησε φιλοτουρκική στάση. Αυτό 

γίνεται αντιληπτό από την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του August 

Babel, όταν ο τελευταίος πήρε το λόγο στο συνέδριο του εθνικιστικού χώρου 

στα 1897 στο Βερολίνο, προτείνοντας τον αφανισμό της Τουρκίας, ως 
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αντίποινα για τα εγκλήματα που διέπραττε.81 Στο συγγραφικό του έργο ο 

Naumann δίνει δίκιο στους Τούρκους για τις σφαγές, καθώς «δεν υπήρχε 

άλλος τρόπος  να αμυνθεί ο Τούρκος από τον Αρμένιο [..] ο Αρμένιος είναι ο 

πιο άσχημος τύπος ανθρώπου σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό είναι δυνατόν 

να τεκμηριωθεί με δυνατές λέξεις: Ξεπουλάει τη γυναίκα του, την κόρη του 

που δεν έχει ωριμάσει ακόμη και κλέβει τον αδελφό του. Ολόκληρη η 

Κωνσταντινούπολη μολύνεται από τους Αρμένιους. Επιπλέον δεν επιτέθηκαν 

οι Τούρκοι, αλλά οι Αρμένιοι. Και σε ολόκληρη τη Μικρά Ασία η κατάσταση 

δεν έχει διαφορετικά […] Ο Τούρκος βρίσκεται σε κίνδυνο». 82  Διακρίνει 

λοιπόν εύκολα κανείς την αρνητική προς τους Αρμένιους διάθεση του 

συγγραφέα, η οποία φτάνει στα όρια της προκατάληψης, της εμπάθειας και 

του μίσους εναντίον ενός ολόκληρου λαού. Σε άλλο σημείο του έργου του 

υπεραμύνεται των θέσεων της Γερμανίας «ανήκουμε σε κείνους που θέλουν 

να μετατρέψουν την Τουρκία σε προτεκτοράτο τους» 83, αναφέρει 

χαρακτηριστικά με τον van Kampen να παρατηρεί ότι τη συγκεκριμένη θέση 

την υποστήριζε με θέρμη μετά το ταξίδι του Kaiser καθότι «τον ενδιέφερε 

περισσότερο η διατήρηση του Γερμανισμού για την ηθική εξέλιξη της 

ανθρωπότητας από την προστασία των Αρμένιων». 84 

Ο Hans Delbrück για τον οποίο έγινε λόγος και πιο πάνω, εξηγούσε στο κοινό 

του ότι «οι Αρμένιοι ήταν ως επί το πλείστον μη αγαπητοί και στα υπόλοιπα 

χριστιανικά στοιχεία της Ανατολής».85 Είναι ευδιάκριτη και σε αυτόν τον 

συγγραφέα η αρνητική άποψη για το αρμενικό στοιχείο. 

Στην ομάδα των τουρκόφιλων συγγραφέων της περιόδου ανήκει και ο Hans 

Barth, ανταποκριτής της εφημερίδας Berliner Tageblatt στη Ρώμη. Με το 

έργο του Türke, wehre dich, ο Barth εμφανίζεται δυναμικά στο εκδοτικό 

προσκήνιο ως φανατικός υποστηρικτής των Τούρκων. Στον πρόλογο του 

βιβλίου αποκαλεί τους Τούρκους «μεγαλόψυχο και ανεκτικό έθνος», 

θεωρώντας ότι οι Τούρκοι δεν έλαβαν σκληρά μέτρα εναντίον των μη 

μουσουλμάνων λαών της αυτοκρατορίας.86 Στη ρητορική του διακρίνεται η  

συμπάθειά του προς τους Τούρκους, παρόλο που αποφαίνεται πως και στην 

Τουρκία, όπως και σε κάθε χώρα υπάρχουν και τα «κακώς κείμενα», 

αναφερόμενος στο δημοσιονομικό πρόβλημα του ταλάνιζε τη χώρα. 

Υπεύθυνη όμως δεν θεωρεί την κυβέρνηση της Τουρκίας για αυτό, αλλά τις 

Μεγάλες Δυνάμεις με την πολιτική που ακολουθούσαν.87 Κατά τη γνώμη του 

εκείνο που χρειαζόταν η Τουρκία ήταν «ρεαλιστική πολιτική» και «ρεαλιστές 
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πολιτικούς», οι οποίοι θα προωθούσαν με τη συνδρομή της Γερμανίας τις 

αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, ώστε να αναχθεί η Τουρκία σε πρώτη ισλαμική 

δύναμη και να είναι ταυτόχρονα προστατευμένη από επιθέσεις 

προερχόμενες από το εξωτερικό.88 Ο van Kampen υποστηρίζει ότι η 

συγκεκριμένη άποψη, όπως και οι περισσότερες από αυτές που αναπτύσσει 

ο Barth στο βιβλίο του, ανήκουν στον von der Goltz και κατατάσσει τον 

συγγραφέα στη σκληροπυρηνική μερίδα των συγγραφέων που 

εναντιώνονταν στο αντι-τουρκικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί στη Γερμανία 

κατά τη δεκαετία του 1890.89 

Αυτό που μπορεί να εξαχθεί ως γενικό συμπέρασμα για τις τάσεις που 

διαμορφώθηκαν στον εκδοτικό χώρο μέχρι και το 1898, χρονιά του 

δευτέρου ταξιδιού του Kaiser στην Ανατολή, είναι ότι οι κυρίαρχες ήταν δύο 

και αμφότερες είχαν να κάνουν με τη δημιουργία γερμανικών αποικιών στην 

Τουρκία: η πρώτη φανταζόταν ότι αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο ενός 

διαμελισμού της Τουρκίας, ενώ η δεύτερη θεωρούσε ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω ενός μεγάλου κεντρο-ευρωπαϊκού συνασπισμού χωρών με 

τη συμμετοχή της Γερμανίας, της Αυστρουγγαρίας και της Τουρκίας, η οποία 

δεν θα αποτελούσε απλώς πεδίο για οικονομική δραστηριοποίηση και 

αποικισμό, αλλά και έναν σύμμαχο από στρατιωτικής πλευράς. Η κοινή 

συνισταμένη όλων των τάσεων ήταν να παγιωθεί η θέση της Γερμανίας ως 

Μεγάλη Δύναμη οικονομικά είτε πολιτικά-στρατιωτικά.90 

Μεταξύ 18 Οκτωβρίου και 1 Δεκεμβρίου 1898, ο Kaiser πραγματοποίησε το 

δεύτερο ταξίδι του στην Ανατολή, το οποίο αποδείχθηκε εν τέλει ύψιστης 

σημασίας για την άσκηση και την προώθηση της γερμανικής εξωτερικής 

πολιτικής. Πρώτος σταθμός υπήρξε η Κωνσταντινούπολη, όπου εκτός των 

επαφών που είχε με τους τοπικούς αξιωματούχους, καθώς η επίσκεψη είχε 

επίσημο χαρακτήρα, επιβιβάστηκε σε ένα πολυτελές βαγόνι της 

αμαξοστοιχίας της Anatolische Eisenbahngesellschaft πραγματοποιώντας μια 

διαδρομή, που στην πραγματικότητα δεν ήταν τίποτα άλλο παρά 

επιθεώρηση των γερμανικών κατασκευαστικών επιτευγμάτων στην 

περιοχή.91 Στις 25 Οκτωβρίου αρχίζει μέσω της Χάιφα η περιήγηση του 
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αυτοκρατορικού ζεύγους στους Αγίους Τόπους όπου στόχος του ήταν οι 

επαφές με Γερμανούς που δραστηριοποιούνταν στην περιοχή, 

χρησιμοποιώντας το πρόσχημα του προσκυνήματος στα ιερά για τους 

χριστιανούς εδάφη και την στήριξη του έργου των γερμανικών ευαγγελικών 

αποστολών, οι οποίες επιτελούσαν έργο στην περιοχή. Ακολούθησαν 

εκδρομές σε διάφορα μέρη που η ιστορία τους χάνεται στα βάθη των 

αιώνων. Με τον τρόπο αυτό ο Kaiser μπορούσε να διαμορφώσει πλήρη 

εικόνα για τις περιοχές που είχαν ενταχθεί στη γερμανική σφαίρα 

συμφερόντων, όπως συνεχώς παρουσιαζόταν στις αλλεπάλληλες εκδοτικές 

προσπάθειες στη Γερμανία. Το ταξίδι έλαβε επίσημο τέλος την 1η 

Δεκεμβρίου, με την επιστροφή του Wilhelm II στο Βερολίνο.92 Η 

λεπτομερέστερη ανάλυση του ταξιδιού δεν αποτελεί σκοπό αυτής της 

εργασίας, παρά η περιγραφή του αντίκτυπου που αυτό είχε στους 

γερμανικούς εκδοτικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους. 

Το ταξίδι του Kaiser προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο χώρο των εντύπων, 

οι οποίες κυμαίνονταν από την καυστική σάτιρα έως και την πλήρη 

υποστήριξη των αυτοκρατορικών βημάτων, φλερτάροντας με την 

προσωπολατρία. Στα έντυπα που άσκησαν έντονη κριτική ήταν το σατιρικό 

περιοδικό  Simplicissimus, το οποίο εκδιδόταν ήδη από το 1896 στο Μόναχο 

και είχε τη φήμη του εντύπου, που εξέφραζε αγανάκτηση για την επίσημη 

αυτοκρατορική πολιτική. 93 Παρόλα αυτά ο μέσος Γερμανός «έπρεπε», 

σύμφωνα με τον van Kampen, «να είναι περήφανος για τον αυτοκράτορά 

του που εκπροσώπησε το έθνος με τέτοια λαμπρότητα και απέκτησε μεγάλη 

οικειότητα με τον σουλτάνο». Τη θέση αυτή πρέσβευε και ο Naumann, 

προσπαθώντας να εμφυσήσει και στους αναγνώστες του την άποψη αυτή, 

παρά το γεγονός ότι και ο ίδιος στάθηκε εν μέρει σκεπτικός απέναντι στις 

αυτοκρατορικές πρωτοβουλίες Πέρα από αυτό όμως, ο αυτοκράτορας 

εντυπωσίασε την Ανατολή με την αίγλη του και τη δυναμική που απέπνεε ο 

τίτλος του. «Ένα γερμανικό έθνος, το οποίο θέλει να ασκήσει ισχυρή 

πολιτική, πρέπει να έχει έναν Kaiser». 94  

Ένα γεγονός το οποίο προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στους χριστιανικούς 

κύκλους ήταν η διακήρυξη του Kaiser κατά την επίσκεψή του στον τάφο του 

σουλτάνου Saladin στους Αγίους Τόπους, ότι ο ίδιος θα ήταν αιώνιος φίλος 

και προστάτης των 300 εκατομμυρίων μουσουλμάνων. Ο Martin Rades μέσω 

της Christliche Welt αναφέρει: «Τι έκανε ο Kaiser! Δεν αρκέστηκε στη 
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διασφάλιση της φιλίας του με τον Kaiser της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

αλλά έχρισε τον σουλτάνο ως τον επικεφαλής των πιστών του 

μουσουλμανισμού και σε όλα τα μέλη αυτού του δόγματος υποσχέθηκε 

αιώνια φιλία». 95  Βέβαια πρέπει να καταστεί σαφές ότι γενικότερα το ταξίδι 

του Kaiser τόνωσε την αυτοπεποίθηση των ευαγγελικών και των καθολικών 

υπηκόων του και αποτέλεσε σπουδαία επιτυχία για το γόητρο της 

Γερμανίας, πράγμα που είναι αποδεκτό και από ουδέτερους παρατηρητές.96 

Έτσι με τον τρόπο αυτό προώθησε ο Kaiser και τα έργα των γερμανικών 

χριστιανικών αποστολών και σύναψε φιλία με το μουσουλμανικό στοιχείο 

και παρά την κριτική που δέχθηκε για αυτό βρήκε υποστηρικτές, όπως στο 

πρόσωπο του Naumann, οι οποίοι ναι μεν επιθυμούσαν τον αυτοκράτορα 

ηθικό στοιχείο, όμως η ίδια ηθική περνούσε σε δεύτερη μοίρα όταν η 

πολιτική είχε τον πρώτο λόγο. Για τον Kaiser πολιτική σήμαινε την προώθηση 

των συμφερόντων της Γερμανίας στη Ανατολή και ως προς τον στόχο αυτό το 

ταξίδι του κρίθηκε ως απόλυτα επιτυχημένο καθώς προετοίμασε την 

δημιουργία του πρόσφορου εδάφους που ήταν απαραίτητο για μια 

μελλοντική γερμανική προοπτική στην περιοχή. 97 Η επιτυχία αυτή απορρέει 

από το γεγονός ότι πέρα από την προσωπική φιλία των δύο μοναρχών, 

σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η υπόσχεση του Kaiser για την ακεραιότητα 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την οποία η Γερμανία ήταν διατεθιμένη να 

διαφυλάξει, όπως υποστήριξε και ο υφυπουργός των Εξωτερικών και 

μετέπειτα καγκελάριος von Bülow. Ο ίδιος ο Kaiser μιλώντας στην γερμανική 

παροικία της Κωνσταντινούπολης είχε αποφανθεί: « Δύο μεγάλοι λαοί, οι 

οποίοι έχουν διαφορετική καταγωγή και διαφορετικά θρησκευτικά πιστεύω 

μπορούν να γίνουν καλοί φίλοι και να επιδιώξουν σε έναν ευγενή 

ανταγωνισμό να αποκομίσουν οφέλη εκατέρωθεν». Ο Rohrbach 

λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο του ταξιδιού υποστηρίζει πως ο 

μουσουλμανικός κόσμος σχεδόν εν μία νυκτί ήρθε πολύ κοντά με τη 

Γερμανία. 98  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά στο σημείο αυτό η αντίδραση του γερμανικού 

τύπου, ο οποίος κάνοντας μια αποτίμηση του ταξιδιού του Kaiser από 

πολιτική και οικονομική σκοπιά, διαπιστώνει ότι η Γερμανία αποκομίζει 

πολύπλευρα οφέλη από την παρουσία του μονάρχη της στην Ανατολή, τόσο 
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σε επίπεδο συμβολισμού, όσο και μελλοντικών επενδυτικών προοπτικών, οι 

οποίες διαφαίνονταν τουλάχιστον ευνοϊκές για το γερμανικό κεφάλαιο. 

Στο φύλλο της Norddeutsche Allgemeine Zeitung με ημερομηνία 30.9.1898, 

πριν δηλαδή από το ταξίδι του Wilhelm II, διακρίνεται η θέση της 

εφημερίδας ότι προκύπτουν οφέλη για το κεφάλαιο και τη βιομηχανία από 

τις αυτοκρατορικές πρωτοβουλίες: «Μέσα από τα συνεχή φιλικά προς την 

Τουρκία φρονήματα που αναζωπυρώθηκαν και παγιώνονται συνείδηση από 

το ταξίδι του Kaiser, αναμένουμε δικαίως μια επιθυμητή αποδοχή από την 

Τουρκία». Ο van Kampen θεωρεί τις εξαγγελίες της εφημερίδας ως 

προάγγελο των επικερδών για τη Γερμανία συμφωνιών για το λιμάνι του 

Χαϊδάρ Πασά στην Κωνσταντινούπολη  και τον Σιδηρόδρομο της Βαγδάτης.99 

Η Deutsche Zeitung της 6η Νοεμβρίου γράφει: «Ο ασθενής (Τουρκία) θα 

γιατρευτεί με γερμανική βοήθεια [..] έχουμε πλέον στη Μικρά Ασία τον ρόλο 

του προνομιούχου οικιακού φίλου, στον οποίο βέβαια δεν ανήκει το σπίτι, 

ωστόσο ο ίδιος αισθάνεται σαν στο σπίτι του», ενώ η Frankfurter Zeitung της 

9ης Νοεμβρίου του ιδίου έτους, επικαλούμενη τη θέση ενός Γερμανού 

εθνικιστή οικονομολόγου (Rodbertus) αναφέρει: «Γερμανικά τάγματα 

εργατών θα καταδυναστεύσουν  τη Μικρά Ασία». Η Welt am Montag της 

21ης Νοεμβρίου χαρακτηρίζει την Τουρκία ως χώρο με: «απέραντη αγορά για 

το γερμανικό κεφάλαιο και τη γερμανική βιομηχανία, αλλά και κατάλυμα για 

Γερμανούς γεωργούς εποίκους». Για τον οθωμανικό πληθυσμό η άποψή της 

είναι η εξής: «οι καλύτεροι υποτελείς- υπήκοοι τους οποίους ονειρεύεται 

ένα κράτος […] το καλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, το τουρκικό, 

κυβερνώμενο από Γερμανούς, έχει μέλλον», ενώ τη μέχρι τότε γερμανική 

δραστηριοποίηση υποστηρίζει: «Βοηθάμε τους Τούρκους να φτιάξουν 

σιδηροδρόμους και λιμάνια. Αναζητούμε να δημιουργήσουμε μια 

βιομηχανία εκεί. Τους υποστηρίζουμε μέσω δανεισμού. Τους παρέχουμε 

πλοία, κανόνια μαζί με αξιωματικούς, οι οποίοι τους εκπαιδεύουν στην 

κυβέρνηση των πλοίων και στη χρήση του πολεμικού υλικού. Τους 

δανείζουμε υπαλλήλους διοικητικούς και στρατιωτικούς, οι οποίοι 

καταλαμβάνουν υψηλές θέσεις στη δημόσια διοίκηση και στο στράτευμα, 

φυσικά επ’ ωφελεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο ‘ασθενής’ θα 

αναρρώσει, παρακολουθείται προσεκτικά, έτσι ώστε μόλις ξυπνήσει από τον 

αναρρωτικό του λήθαργο, να μην μπορεί πλέον να αναγνωριστεί. Εννοούμε 

ότι θα φαίνεται σωστός ξανθομάλλης, με γαλάζια μάτια, με γερμανικά 

δηλαδή, χαρακτηριστικά. Μετά τον γεμάτο αγάπη εναγκαλισμό μας, τον 

εμποτίσαμε με τόση γερμανική ουσία, ώστε δύσκολα διαφέρει πλέον από 

έναν Γερμανό.  Με αυτόν τον τρόπο θέλουμε και μπορούμε να γίνουμε 

κληρονόμοι των Τούρκων, τοποθετημένοι σε αυτή τη θέση από τους 
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ίδιους».100 Παρά το γεγονός ότι η εφημερίδα περιγράφει με ωμότητα την 

κατάσταση των διμερών σχέσεων Γερμανίας-Τουρκίας, δεν απέχει πολύ 

ωστόσο από την πραγματικότητα. Η παρομοίωση της σταδιακής 

μεταμόρφωσης του Τούρκου, τον οποίο εξυγιαίνει ο Γερμανός σε ρόλο 

γιατρού, σε ον με γερμανικά εν τέλει χαρακτηριστικά, αποτελεί παραδοχή 

της ήδη βαθειάς διείσδυσης  των γερμανικών συμφερόντων (επενδύσεις, 

βιομηχανία, έργα υποδομών, στελέχωση υπηρεσιών, παροχή δανείων και 

στρατιωτικών εξοπλισμών) στο τουρκικό έδαφος. 101  

 

 

2.4.  Σταθερά βήματα για μια πιο δραστήρια γερμανική πολιτική 

στην Ανατολή 

 

Με το πέρασμα από τον 19ο στον 20ο αιώνα, η εκδοτική παραγωγή, η οποία 

ασχολείται με τη γερμανική εξωτερική πολιτική και ιδιαίτερα με τις 

επιδιώξεις της Γερμανίας στη Μικρά Ασία, μπαίνει σε μια νέα εποχή. Μετά 

το τελευταίο ταξίδι του Kaiser στις σφαίρες ενδιαφερόντων της Γερμανίας 

στην Ανατολή, στον γερμανικό εκδοτικό χώρο ξεχώρισαν οι μορφές των 

φιλελεύθερων ιμπεριαλιστών, οι οποίοι με τις εκδόσεις και τα μανιφέστα 

τους, υπήρξαν όχι μόνο όργανο έκφρασης της πλατιάς λαϊκής μάζας μέσα 

από τα έργα τους, αλλά και φορέας διαμόρφωσης συγκεκριμένων πολιτικών 

απόψεων στο κοινό. 

Ο Hans Delbrück, εκδότης μαζί με τον Heinrich von Treitschke ήδη από το 

1883 της σειράς Preußische Jahrbücher,  υποστήριξε με θέρμη την επιλογή 

του Kaiser να ενισχύσει την εικόνα της Γερμανίας στην Ανατολή και πίστευε 

ότι τα οφέλη για την γερμανική επιρροή στην περιοχή θα ήταν άμεσα και 

απτά. «Αν συνεχιστεί για μερικές δεκαετίες η αποστολή δημοσίων 

υπαλλήλων και αξιωματικών, βιομηχάνων, εμπόρων και μηχανολόγων, 

κεφαλαίων και προϊόντων, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η τουρκική 

Ανατολή θα γίνει ένας δικός χώρος δράσης για τον Γερμανισμό». 102 Ήταν η 

απαρχή μιας πολιτικής αποικισμού, την οποία ο  Delbrück είχε φανταστεί ως 

εξής: «Μια ημιβάρβαρη χώρα, στην οποία η γερμανική εθνικότητα θα 

επιβάλλεται τόσο πολύ στις άλλες εθνικότητες, ώστε ο Γερμανοί μετανάστες 

δε θα είναι υποχρεωμένοι να παραιτούνται της εθνικότητάς τους όπως 

συμβαίνει τώρα στην Αμερική και στην ανατολική Ασία, αλλά αντιθέτως θα 

υποχρεώνουν εκπροσώπους άλλων εθνικοτήτων να τους πλησιάσουν και να 

τους υποτάσσονται».103 Έκδηλα είναι τα στοιχεία του ρατσισμού και των 
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αντιλήψεων περί ανωτερότητας της γερμανικής φυλής, θεμελιώδες στοιχείο 

των περισσότερων ιμπεριαλιστών συγγραφέων και εκδοτών της εποχής. 

Για το ταξίδι του Wilhelm II, ο Delbrück αναφέρει: «Ο σουλτάνος, ο οποίος 

φαίνεται εγκαταλελειμμένος από ολόκληρο τον κόσμο, βρήκε στο πρόσωπο 

του Kaiser έναν φίλο και προστάτη και αναμένουμε ως αποτέλεσμα αυτού 

ότι η Ανατολή θα αναζητήσει οικονομικά και πολιτισμικά τη σύνδεση με τη 

Γερμανία». 104 Όσο για το μέλλον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο  

Delbrück φαίνεται να αφήνει ανοικτό το ζήτημα, καθώς η Τουρκία 

ταυτόχρονα με την ισχυροποίηση του σουλτάνου και τη διασφάλιση της 

ακεραιότητάς του στον θρόνο  και παρόλο έδειχνε σημάδια ανάκαμψης, 

έβαινε στην πραγματικότητα προς την κατάρρευση.105  Μπροστά σε αυτή 

την κατάσταση η επίσκεψη του Kaiser στον σουλτάνο έδινε νέα αίγλη στο 

πρόσωπο του τελευταίου που μαζί με τον μωαμεθανισμό, ο οποίος ποτέ δεν 

εγκατέλειψε το ρόλο του ως συνεκτικός δεσμός, μαζί με τον σουλτάνο, της 

ακεραιότητας της Τουρκίας, έδινε την ευκαιρία στο κράτος να παρατείνει 

τον βίο του και στον Delbrück την ευκαιρία να παρουσιάζει τον αυτοκράτορά 

του ως τον άνθρωπο, ο οποίος με τη συνεισφορά του, προώθησε ελάχιστα 

και αναίμακτα τη λύση του Ανατολικού Ζητήματος. Παράλληλα ο 

Γερμανισμός είχε την δυνατότητα να εξαπλωθεί στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία και να επικυρώσει την επιρροή του. 106 

Στους συγγραφείς της περιόδου, οι οποίοι ασπάσθηκαν το δόγμα του 

φιλελεύθερου ιμπεριαλισμού και έγιναν κοινωνοί της ιδεολογίας του, ανήκει 

και ο Friedrich Naumann με το βαρυσήμαντο για την γερμανική πολιτική στη 

Μικρά Ασία έργο του, Asia. 

Για τον Naumann σημαντικό ρόλο επιτελούσε η θέαση της κατάστασης στη 

Μικρά Ασία μέσα από το πρίσμα της διαχρονίας και της ιστορικής συνέχειας 

της περιοχής από την αρχαιότητα μέχρι και την εποχή του. Στην άποψή του 

για την Τουρκία μία θέση κατείχε κυρίαρχη θέση στη συνείδησή του, 

«Μεσαίωνας». 107 Η έλλειψη στην κατανομή του χρόνου, στην ταχύτητα και 

στις σύγχρονες ανέσεις, έννοιες, οι οποίες ήταν συνυφασμένες με το 

μεσαιωνικό πρότυπο διαβίωσης και οι οποίες είχαν την αφετηρία τους στην 

αμέλεια και νωθρή λειτουργία του τουρκικού συστήματος διοίκησης. Επίσης 

οι υπεράριθμοι δημόσιοι υπάλληλοι, το μη ρεαλιστικό σύστημα απονομής 

δικαιοσύνης και ο τρόπος φορολόγησης  είναι στοιχεία τα οποία διέκρινε 

μεν ο Naumann, εντούτοις δεν τα έβρισκε ενοχλητικά, παρά έφερνε στο 

μυαλό του την εικόνα ενός ζωντανού παρελθόντος που διαδραματιζόταν 

στην αυγή του 20ου αιώνα.108  

                                                           
104

 Preußische Jahrbücher, Nr. 94, Berlin, 1898, σελ. 572. 
105

 όπ. σελ. 370, 372 και 572. 
106

 όπ. σελ. 573.  v. Kampen, W., όπ. σελ. 154-155.  
107

 v. Kampen, W., όπ. σελ. 157. 
108

 Naumann, Fr., Asia…, όπ. σελ. 21, 27 και 29.  v. Kampen, W., όπ. σελ. 158. 



 

41 
 

Για τους Τούρκους ο Naumann, είχε διαμορφώσει μια εικόνα που ταιριάζει 

απόλυτα με το πλαίσιο που είδαμε παραπάνω και ήταν από λίγο έως πολύ 

ασυνήθιστη για τις προηγμένες κοινωνίες των δυτικών χωρών της εποχής. 

Αναφέρει χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούν να οργανώσουν κάτι καινούργιο, 

οι επιχειρήσεις τους είναι μικρές και δεν είναι άξιοι στη διοίκηση μιας 

βιομηχανίας ή χονδρικού εμπορίου […] Ο Moltke και οι διάδοχοί του 

εκσυγχρόνισαν τον στρατό και ο Wettenstein την οικονομία […] Ένας ωραίος 

τύπος, γενναιόδωρος, ελαφρόμυαλος, τεμπέλης, κανένας ήρωας και κανένας 

κυβερνητικός παράγοντας. Η φυσική κατασκευή και η θρησκεία βοηθιούνται 

εκατέρωθεν, για να φτιάξουν έναν απόλυτο Τούρκο.» 109  Κάπως έτσι έχει η 

θεώρηση του συγγραφέα για τον μέσο Τούρκο, για τον χαρακτήρα του και 

τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του. Από εκεί εκκινεί ο 

συγγραφέας για να καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η λειτουργία του 

κρατικού μηχανισμού και η φύση του Τούρκου δεν μπορούν να 

αποτελέσουν τους καθοριστικούς παράγοντες για να αποτρέψουν τον 

διαμελισμό της Τουρκίας, με τον ίδιο να πιστεύει ότι η Γερμανία θα έχει 

μερίδιο σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. 110 Βέβαια για να επιτύχει η Γερμανία τον 

στόχο που θέτει ο Naumann και να αποκομίσει το μερίδιο της από την 

Τουρκία, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις όπως αναφέρει και ο van Kampen111: 

η πρώτη  προϋπόθεση έχει να κάνει με τη δυναμική της Γερμανίας και με το 

ερώτημα, αν μπορεί να ασκήσει την κατάλληλη εξωτερική πολιτική ώστε να 

αναχθεί και Δύναμη «πρώτης τάξεως» και η δεύτερη με τις σχέσεις της 

Γερμανίας προς την Αγγλία. Ως προς τη δεύτερη προϋπόθεση πλήθαιναν οι 

φωνές στη γερμανική πολιτική, ότι έφτασε επιτέλους ο καιρός να ασκηθεί 

εθνική γερμανική πολιτική στρεφόμενη κατά της Αγγλίας, αλλά και μια 

έμμεση παραδοχή ότι δεν ήταν σε θέση ο Kaiser να ανταγωνιστεί το αγγλικό 

αποικιοκρατικό μοντέλο. Κατά τον Naumann: « Πρέπει να περιμένουμε, να 

αναπτυχθούμε και να αποτρέψουμε την καταστροφή». 112 Με τον όρο 

«καταστροφή», ο συγγραφέας του έργου Asia θεωρεί, κατά τον van 

Kampen113, την πιθανότητα ενός πρόωρου διαμελισμού της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας και την αποτυχία της Γερμανίας να καρπωθεί ένα μερίδιο 

εξαιτίας της αδυναμίας της προς την ισχυρότερη αποικιοκρατική Αγγλία. Το 

συμφέρον της Γερμανίας ήταν λοιπόν, η στάση αναμονής μέχρι να βρεθεί η 

κατάλληλη ευκαιρία.  

Προς το παρόν αυτό που είχε μεγαλύτερη σημασία για τον Naumann και την 

ίδια τη Γερμανία ήταν η διατήρηση της ακεραιότητας της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Ως λύση για αυτό το ζήτημα, ο ίδιος ο συγγραφέας, 
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προτείνει ένα σύστημα μεταρρυθμίσεων και παρεμβάσεων στην 

παρηκμασμένη χώρα με γερμανική βοήθεια και συμμετοχή. Χαρακτηριστικά 

γράφει: «Άνθρωποι και χρήματα, αγρότες, τεχνίτες και στρατιωτικοί, 

διοικητικοί υπάλληλοι, γραμμές σιδηροδρόμων, τράπεζες, μηχανές» έπρεπε 

να έρθουν στην Τουρκία, σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις στον στρατό, 

στην οικονομία (ως συνέχεια των προηγούμενων που είχαν ξεκινήσει) και 

μία παρέμβαση στις μεθόδους της αγροτικής παραγωγής θα αποτελούσαν 

τους στυλοβάτες στην προσπάθεια αποφυγής της κατάρρευσης. Οι Τούρκοι 

δε θα είχαν πιο ασφαλή επιλογή από αυτή, καθώς συμμετείχε ένας 

πολιτικός φίλος (Γερμανία), ενώ πέρα από αυτήν την προοπτική δεν έμενε 

τίποτα άλλο από την συνέχιση της παρακμής.114  

Παρατηρούμε ότι ο Naumann προχωράει την συνήθη εκδοτική πρακτική της 

εποχής του ένα βήμα πιο πέρα. Διακήρυξε πρώτη φορά ανοιχτά το σχέδιο 

για την αποστολή τόσο ανθρώπινου δυναμικού από τη Γερμανία στην 

Τουρκία, όσο και εξοπλισμού κατάλληλου, ώστε η αποστολή να αποφέρει να 

βέλτιστα για τα γερμανικά συμφέροντα αποτελέσματα. Δογματικό είναι το 

απόφθευγμά του: «Πρέπει να καταστήσουμε τη χώρα οικονομικά 

εξαρτημένη, ώστε αργότερα να μπορούμε να την ελέγχουμε πολιτικά». 115 

Πρόκειται για μία δήλωση, η οποίο περιγράφει με απόλυτα ρεαλιστική 

μάτια, τι συνέβαινε ήδη στη Μικρά Ασία, με την μεγάλης κλίμακας 

δραστηριοποίηση του γερμανικού κεφαλαίου και ταυτόχρονα τον εντοπισμό 

του στόχου, όπου έπρεπε να καταλήξουν στο μέλλον οι προσπάθειες δύο 

δεκαετιών.  

Ο πιο σημαντικός ίσως εκπρόσωπος της ομάδας των συγγραφέων-εκδοτών 

που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ιμπεριαλιστικής 

γερμανικής πολιτικής είναι ο Paul Rohrbach. Δάσκαλοί του υπήρξαν μεταξύ 

άλλων οι ιστορικοί Treitschke και  Delbrück, προσωπικότητες, οι οποίες τον 

επηρέασαν βαθύτατα στη διαμόρφωση της δικής του ιδεολογικής 

προσέγγισης στα γερμανικά ζητήματα στην Ανατολή.116 Αξίζει να τονίσουμε 

ότι υπήρξε ο πρώτος που επιχείρησε να εξετάσει ως αυτόπτης μάρτυρας τον 

σιδηρόδρομο της Βαγδάτης117, έργο στο οποίο όπως θα δούμε αφιέρωσε τη 

μερίδα του λέοντος στο συγγραφικό του έργο.  

Από την αρχή ασπάστηκε τις απόψεις του Naumann, όπως περιγράφονται 

στο έργο Asia, αλλά προχώρησε και ένα βήμα περισσότερο καθώς 

αδυνατούσε να καταλάβει την αντίφαση που εξέφραζε ο Naumann, όταν 

μιλούσε για διατήρηση της ακεραιότητας της Τουρκίας και της γερμανικής 

προσπάθειας να θέσει μελλοντικούς στόχους στην περιοχή. Ο ίδιος εκείνο το 
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διάστημα ήταν θιασιώτης της άποψης περί διαμελισμού της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας, έχοντας κάνει σκέψεις πάνω στο θέμα αυτό. Διαχωρίζει τις 

σφαίρες επιρροής στη Μικρά Ασία, με τη Γερμανία να καρπώνεται την 

περιοχή από τα στενά των Δαρδανελίων μέχρι τις πηγές του Τίγρη, 

δεδομένης μιας ρωσικής κυριαρχίας στο Βόσπορο. Στην ίδια ρητορική ανήκει 

άποψή του ότι εφόσον η Γερμανία δεν μπορεί να γίνει κυρίαρχος ολόκληρης 

της Μικράς Ασίας, θα ήταν προτιμότερο να έχει έναν ενιαίο χώρο της 

περιοχής και όχι πολλά διάσπαρτα κέντρα υπό τον έλεγχό της. 118 Τις 

απόψεις αυτές ανέπτυξε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ανατολία 

και τη Συρία στα 1899, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι πέρα από τα 

οφέλη της γερμανοτουρκικής φιλίας και του ταξιδιού του Kaiser που την 

επισφράγισε, θα έπρεπε η Γερμανία να αναζητήσει χειροπιαστά κέρδη από 

την κατασκευή του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης, έργο μείζονος σημασίας 

για τα γερμανικά συμφέροντα στην περιοχή κατά τον ίδιο τον Rohrbach. 

Μόνο από την σίγουρα κατασκευή του σιδηροδρόμου αυτού θα μπορούσε η 

Γερμανία να αποκομίσει κέρδη στην περιοχή και θα ήταν επιτυχία της 

πολιτικής της. Ο Rohrbach χαιρέτησε την απόφαση να εξαπλωθεί η 

σιδηροδρομική γραμμή νότια της Konia, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση η 

γραμμής θα διέσχιζε ολόκληρη την περιοχή που η Γερμανία μπορούσε να 

θεωρεί αποκλειστική σφαίρα συμφερόντων της. Η περιοχή αυτή, είχε 

συνολική έκταση 530.000 χλμ2 , κατοικούνταν από σχεδόν 6 εκατομμύρια 

κατοίκους και δεν αποτελούσε περιοχή αποκλειστικών συμφερόντων άλλης 

Δύναμης, πλην κάποιων περιοχών της Συρίας, όπου υπήρχαν γαλλικά 

συμφέροντα.119  

Στις αρχές του 20ου αιώνα παρατηρείται μια εντονότερη δραστηριότητα του 

Rohrbach σχετικά με το γερμανικό ενδιαφέρον στην Μικρά Ασία, κάτι που 

τον έχρισε στη συνείδηση του αναγνωστικού κοινού ως την κορυφαία πένα 

σχετικά με την Ανατολική πολιτική. Τον τίτλο αυτό δεν τον οφείλει στο 

γεγονός ότι υπήρξε ο ειδικός στα θέματα της Μέσης Ανατολής και της 

Μικράς Ασίας, αλλά στον τρόπο γραφής του, ο οποίος συμπορευόταν με την 

επίσημη πολιτική του Βερολίνου και η μοναδική του ικανότητα να 

επαναφέρει παλαιότερες και ίσως ξεχασμένες ιδέες για την πολιτική της 

Γερμανίας στα εδάφη της Τουρκίας, οι οποίες επανέρχονταν στο προσκήνιο 

περισσότερο ρεαλιστικές και πραγματοποιήσιμες όσο ποτέ άλλοτε, λύνοντας 

και ζήτημα της επικύρωσης της Γερμανίας στη χωρία των υπερδυνάμεων. 

Δίκαια χαρακτηρίζεται ως ο άνθρωπος που έδινε τον παλμό στην πολιτική. Η 

ρητορική του εκφράζεται πολυποίκιλα μέσα από άρθρα σε εφημερίδες και 

περιοδικά καθώς και αυτελείς εκδόσεις βιβλίων, με επίκεντρο της περιόδους 
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1902-1903-4 και από το 1909 και εξής αφότου αφιερώθηκε αποκλειστικά 

στην συγγραφική παραγωγή, καθώς στο μεσοδιάστημα (1903-1907) είχε 

διοριστεί κομισάριος για τα γερμανικά συμφέροντα στη νοτιοδυτική 

Αφρική.120  

Από το Οκτώβριο του  1900 μέχρι τον Μάρτιο του επόμενου έτους 

πραγματοποιεί ταξίδι στη Συρία, στη Μεσοποταμία και στο Ιράκ για να 

διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την κατάσταση της περιοχής, πώς μπορούσε να 

επωφεληθεί η Γερμανία από τον σιδηρόδρομο της Βαγδάτης, ποια ήταν η 

ιστορία της περιοχής και η παραγωγικότητά της στο παρελθόν και στο 

παρόν, ώστε να μπουν οι βάσεις για τη συζήτηση περί μελλοντικής 

αξιοποίησής της από τους Γερμανούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνει ο 

Rohrbach για μαζική παραγωγή βάμβακος και δημητριακών στην περιοχή, 

ωστόσο δεν διαφεύγει της προσοχής του η παραγωγή πετρελαίου στο 

Κερκούκ. 121 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Βαυαρού ταγματάρχη 

Max Schlagintweit, ο οποίος στα 1899-1900 διαδίδει τις προπαγανδιστικές 

ιδέες του για τη Μικρά Ασία, αναγκάζοντας τον διευθυντή της Deutsche 

Bank και υπεύθυνο για την κατασκευή των σιδηροδρόμων στην Τουρκία 

Georg von Siemens να πάρει ανοικτά θέση επί του θέματος. Ο Schlagintweit 

είχε λάβει μέρος σε ένα ερευνητικό ταξίδι στη Μικρά Ασία το 1897 και 

ερχόμενος σε επαφή με το γερμανικό στοιχείο της περιοχής, άρχισε να θέτει 

εκ νέου το ζήτημα της δημιουργίας γερμανικών αποικιών στην Τουρκία 

ενώπιον των αποικιακών κύκλων της Γερμανίας. Ο πυρήνας των απόψεών 

του ήταν ήδη γνωστός από χρόνια και κινούνταν στα πλαίσια της 

δημιουργίας ημιαυτόνομων αποικιών στη Μικρά Ασία στα πρότυπα που είχε 

θέσει σχεδόν μία δεκαετία πριν ο Kaerger. Τις θέσεις του τις δημοσιοποίησε 

το 1899 στην Οικονομική-αποικιακή Επιτροπή (Kolonial-Wirtschftliches 

Komitee) εκφράζοντας μέσα από την ομιλία του την πεποίθησή του πως θα 

μπορούσε να δημιουργηθεί μια μεγάλης κλίμακας αποικιακή ζώνη στα 

υψίπεδα της Ανατολίας, όλα αυτά με τη συνδρομή της  διεύθυνσης της 

Anatolischen Bahnen. Τον Οκτώβριο του ιδίου έτους η προαναφερθείσα 

Επιτροπή συνέταξε με τη βοήθεια του καθηγητή Fesca ένα υπόμνημα με  τις 

απόψεις του Schlagintweit, με το οποίο ενημέρωνε τον καγκελάριο για τη 

δυνατότητα δημιουργίας γερμανικών αποικιών στη Μικρά Ασία. 122 

Οι προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί στους αποικιακούς κύκλους, έμελλε 

γρήγορα να διαψευστούν από τον Georg von Siemens. Ο διευθυντής της 

Deutsche Bank ήταν άριστος γνώστης της κατάστασης που επικρατούσε στην 
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Οθωμανική Αυτοκρατορία και αντιλαμβάνονταν πόσο μεγάλο ήταν το ρίσκο 

ενός τέτοιου εγχειρήματος από την πλευρά της Γερμανίας. Σε πολιτικό 

επίπεδο το θεωρούσε δύσκολα πραγματοποιήσιμο, ενώ από οικονομικής 

πλευράς το ρίσκο θα ήταν ακόμη μεγαλύτερο καθώς ήταν πεπεισμένος ότι 

πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη επένδυση με αμφίβολα κέρδη για το 

γερμανικό κεφάλαιο. Είχε αντιληφθεί την τάση των γερμανικών κύκλων να 

περιμένουν περισσότερα κέρδη από την επιχείρηση της οποίας ο ίδιος ήταν 

υπεύθυνος στη Μικρά Ασία και τους κατηγορούσε συχνά για υπερβολική 

ρητορική.123 Ο γερμανός τραπεζίτης αντέτεινε στις απόψεις του 

Schlagintweit το επιχείρημα ότι η Anatolische Eisenbahngesellschaft δεν ήταν 

γερμανική αλλά τουρκική εταιρία, διέπονταν από το τουρκικό δίκαιο και ότι 

υπήρχε μεν ένα προσύμφωνο για την κατασκευή του σιδηροδρόμου της 

Βαγδάτης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι επήλθε 

τελική συμφωνία για την εκτέλεση του έργου. Επίσης αμφέβαλλε ότι η 

επίσημη Τουρκία θα αποδεχόταν ένα ενδεχόμενο δημιουργίας γερμανικών 

αποικών στο έδαφός της, ενώ τόνιζε ότι η εταιρία σιδηροδρόμων της οποίας 

ήταν προϊστάμενος ήταν αμιγώς εμπορική επιχείρηση και δεν επιζητούσε 

οφέλη σε πολιτικό ή αποικιακό επίπεδο. Αντιθέτως ο στόχος της ήταν η 

προώθηση εμπορικών και βιομηχανικών συμφερόντων σε μια περιοχή όπου 

είχε επενδυθεί σημαντικό γερμανικό κεφάλαιο.124 Παρόλο που ο 

Schlagintweit επέμεινε ότι η δημιουργία γερμανικών αποικιών αποτελούσε 

επιθυμία του ίδιου του σουλτάνου Αμπτουλ Χαμίτ, τα επίσημα γερμανικά 

χείλη δεν έδωσαν ποτέ απάντηση στο υπόμνημα της Επιτροπής για τον 

Αποικισμό, καθώς κάτι τέτοιο δεν βρισκόταν στις επιδιώξεις της.125  

Παρόμοια περίπτωση ήταν αυτή του Freiherr von Oppenheim, ο οποίος είχε 

διαμορφώσει προσωπική αντίληψη για τη Μέση Ανατολή μέσα από το ταξίδι 

που πραγματοποίησε στην περιοχή το 1893. Στη συνέχεια μετά από ένα 

δεύτερο ταξίδι στην περιοχή, εκπόνησε επιστημονικές εργασίες για την 

κερδοφορία της ζώνης διέλευσης του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης,  τις 

οποίες δημοσίευσε στα 1900.126 Η ιδιαιτερότητα του von Oppenheim 

έγκειται στο γεγονός ότι δεν συμμετείχε μόνο με την εκδοτική παραγωγή του 

στη διαμόρφωση της εικόνας της Μέσης Ανατολής στη Γερμανία, αλλά 

προσέφερε και ένα σημαντικό έργο από τη θέση του στο γερμανικό γενικό 

προξενείο στο Κάιρο, έχοντας το ρόλο του πληροφοριοδότη του υπουργείου 

Εξωτερικών της Γερμανίας.127 Σαν άνθρωπος ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδης, 

κάτι  που δημιούργησε μια κατάσταση άβολη για το Βερολίνο κατά τη 
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διάρκεια της παραμονής του στην Ουάσιγκτον στα 1902, με σκοπό να 

ειδικευθεί πάνω σε ζητήματα ανάπτυξης περιοχών μέσω σιδηροδρόμων. 

Πάνω στον ενθουσιασμό της αποστολής του, αποκάλυψε σε Αμερικανούς 

δημοσιογράφους τον σκοπό των σπουδών του. Στον τύπο της Αμερικής 

δημοσιεύθηκαν κείμενα σχετικά με  το ενδιαφέρον της Γερμανίας για 

αποικιοποίηση περιοχών της αρχαίας Βαβυλώνας κάτι που ενόχλησε το 

γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών και την Deutsche Bank. Η αντίδραση του 

υπουργείου υπήρξε άμεση διαμηνύοντας στην Ουάσιγκτον ότι ο von 

Oppenheim δεν βρίσκεται στην υπηρεσία του.128  

Κάνοντας μια αποτίμηση των αποτελεσμάτων, τα οποία επέφεραν οι 

προπαγανδιστικές εκδόσεις στη Γερμανία σχετικά με τη δημιουργία 

αποικιών στη Μικρά Ασία, συμπεραίνει κανείς ότι δημιουργήθηκε μια 

αρνητική ατμόσφαιρα για τη γερμανική δραστηριοποίηση στην περιοχή. 

Όταν τελικά υπογράφτηκε η τελική συμφωνία για τον σιδηρόδρομο της 

Βαγδάτης στα 1903 η τουρκική κυβέρνηση έβαλε τις δικές της ασφαλιστικές 

δικλείδες, ώστε να μην υπάρξει περίπτωση δημιουργίας γερμανικών 

αποικιών κατά μήκος του σιδηροδρόμου. Και η ίδια η Εταιρία των 

Σιδηροδρόμων αναζητούσε τρόπους να αποτρέψει τις επισκέψεις κατά 

μήκος της γραμμής. 129  

Η πολιτική είχε χαράξει πλέον τα όριά της στο θέμα των αποικιών της 

Μικράς Ασίας, όπως εξετάστηκε πιο πάνω. Την ίδια γραμμή ακολούθησαν 

και οι συγγραφείς που ασχολούνταν με το θέμα. Ο Naumann επανέφερε στο 

προσκήνιο  το ζήτημα της μειωμένης ικανότητας της Γερμανίας για ένα 

τέτοιο εγχείρημα,130  ενώ και ο Rohrbach έδειχνε να εγκαταλείπει τις ιδέες 

για αποικισμό της περιοχής. Καθοριστικό γεγονός για την επικράτηση 

απόψεων μεγαλύτερης μετριοπάθειας σε σχέση με το παρελθόν, υπήρξε 

αναμφίβολα, όπως καταδεικνύει και η σχετική βιβλιογραφία, η 

κατηγορηματική άρνηση του τραπεζίτη von Siemens στα 1900. Επικράτησε η 

κοινή λογική ότι έπρεπε να αποτραπεί με κάθε τρόπο η δημιουργία κλίματος 

που θα έθετε σε κίνδυνο τις εν Ανατολή γερμανικές επενδύσεις. 131  

Ένα έργο-σταθμός του Rohrbach, το οποίο εκδίδεται το 1903, είναι το 

Deutschland unter den Weltvölkern και σηματοδοτεί την αλλαγή της οπτικής 

γωνίας του συγγραφέα σε σχέση με τις γερμανικές επιδιώξεις στη Μικρά 

Ασία. Πρόκειται για μια συγγραφική δημιουργία, η οποία, όπως μαρτυρά και 

ο τίτλος της, αναπτύσσει τη θεματική του προσδιορισμού της Γερμανίας ως 

υπερδύναμης στον παγκόσμιο χάρτη των συμφερόντων και παρά το γεγονός 
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ότι η συζήτηση για το θέμα των γερμανικών αποικιών στην Τουρκία έδειχνε 

να υποχωρεί μετά τη στάση του von Siemens, εντούτοις ο Rohrbach φέρεται 

να συνεχίζει να θεωρεί το έδαφος της Μικράς Ασίας, ως το πλέον κατάλληλο 

για αποικισμό: «Ένα όμοια συγκρινόμενο μέρος, το οποίο έχει δυνατότητες 

εξέλιξης και θα μπορούσε να αντικαταστήσει την έλλειψή μας σε 

πραγματικές αποικίες δεν θα υπάρξει δεύτερη φορά» 132, αποφαίνεται ο 

συγγραφέας. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το γερμανικό υπουργείο 

των Εξωτερικών γνώριζε για το ταξίδι του Rohrbach στην Μεσοποταμία στα 

1900-01, όχι μόνο από τις δημοσιεύσεις του συγγραφέα στα έντυπα 

Preußische Jahrbücher και Hilfe, αλλά και από το προξενείο του στη 

Βαγδάτη.133 Το ταξίδι αυτό επέτρεψε στον Rohrbach να αναπτύξει τη θεωρία 

του για τη σημασία του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης στα γερμανικά 

συμφέροντα. Παίρνοντας ανοιχτά θέση στο πρώτο συνέδριου περί αποικιών 

τον Οκτώβριου του 1902, υποστηρίζει ότι η σιδηροδρομική γραμμή της 

Βαγδάτης θα είχε νόημα για τη Γερμανία, μόνο σε περίπτωση που 

διασφαλιζόταν η ακεραιότητα της Τουρκίας ως κράτος και η δυναμική της να 

επιτρέψει σε όλες τις ενδιαφερόμενες δυνάμεις τον οικονομικό 

ανταγωνισμό στα εδάφη της. Σε μια τέτοια προοπτική η Γερμανία μπορούσε 

από θέση ισχύος να διασφαλίσει την Ανατολή σε οικονομικό επίπεδο.134  

Οι θέσεις του Rohrbach δεν έτυχαν ιδιαίτερης αποδοχής από τους κύκλους 

της επίσημης πολιτικής και των τραπεζών καθώς υπήρχε διάχυτη μια 

σκεπτικιστική και καχύποπτη διάθεση από την πλευρά τους σχετικά με τις 

προοπτικές της Bagdadbahn. Αυτό δεν εμπόδισε τον Rohrbach να συνεχίζει 

την ρητορική του από το βήμα του φύλλου της Dresdener Anzeiger στις 6 

Ιουλίου 1902, για τα οφέλη που υποσχόταν η Ανατολή για την οικονομία της 

Γερμανικής Αυτοκρατορίας, τα οποία θα μπορούσαν να κατακτηθούν 

ανεξάρτητα από την τύχη της σιδηροδρομικής γραμμής. Πιο συγκεκριμένα, η 

εστίαση του συγγραφέα επικεντρώνεται στις δυνατότητες εξαγωγών που 

παρέχονται στον τομέα της καλλιέργειας βάμβακος μέσω της Μεσογείου, 

καθώς επίσης στη δυνατότητα προώθησης του πρόβειου μαλλιού και του 

πετρελαίου σε αγορές μέσω του Ινδικού Ωκεανού. Η κατακλείδα του άρθρου 

είναι διαφωτιστική των θέσεών του: «Είναι δυνατόν και χωρίς τη 

σιδηροδρομική γραμμή της Βαγδάτης και πριν τη δημιουργία της, να 

καταφέρουμε πολλά στην Τουρκία με επιδεξιότητα, ενέργεια και εμπορικό 

πνεύμα, ώστε να μην μένουμε προσκολλημένοι στην μελλοντική εικόνα του 

σιδηροδρόμου, ο οποίος είναι αμφίβολος και στην ύπαρξή του και στην 

εξυπηρέτηση των γερμανικών συμφερόντων που απορρέουν από αυτόν».135 
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Η ίδια δυναμική στη ρητορική του συνεχίζεται στο Deutschland unter den 

Weltvölkern, όπου ο Rohrbach τονίζει τα εξής: «Με ενισχυμένη ιδιωτική 

πρωτοβουλία, πρέπει να βρουν τα άτομα εκείνα, το θάρρος, τη δύναμη, το 

χρήμα, τον χρόνο, την εξυπνάδα και την εργασία, από τώρα στις χώρες από 

τις οποίες σχεδιάζεται να περάσει ο σιδηρόδρομος, ώστε να δημιουργηθεί ή 

έστω να προετοιμαστεί το γερμανικό πεδίο οικονομικής δραστηριότητας. Με 

τον σχεδιασμό των μετοχών του σιδηροδρόμου, με διπλωματικές επιτυχίες, 

με σουλτανικά διατάγματα θα μεγαλώσει αυτή για μας, όπως τα φύλλα στο 

δέντρο, μόνο όμως με άρθρα στις εφημερίδες, δεν επιτυγχάνεται για μας 

τίποτα».136 Το σημαντικό για τον Rohrbach στη φάση της αβεβαιότητας για 

την τύχη του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης, ήταν η δημιουργία όσων το 

δυνατόν περισσότερων γερμανικών οικονομικών θυλάκων στην Ανατολή, 

ώστε σε ενδεχόμενη κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής, να μπορέσει 

να καταστεί η Γερμανία επικεφαλής στον έλεγχό της. 

Παράλληλα με τον Rohrbach, αρχίζει τη δράση της μια άλλη μεγάλη 

γερμανική πένα της ιμπεριαλιστικής ρητορικής, που ακούει στο όνομα Hugo 

Grothe. Κατά τον van Kampen αποτελούσε την «κινητήρια δύναμη» της 

Münchner Orientalische Gesellschaft (Όμιλος Ανατολικών Ζητημάτων του 

Μονάχου).137 Το ενδιαφέρον του για την Ανατολή αρχίζει ήδη το 1885 με την 

παρακολούθηση σεμιναρίων για τις Ανατολικές Γλώσσες που είχε ιδρύσει ο 

Bismarck στο Βερολίνο. Μεταξύ 1902 και 1905 και αφού είχε προηγηθεί ένα 

ταξίδι του στην Τουρκία, ο Grothe υπήρξε υπέρμαχος της δημιουργίας 

γερμανικών αυτόνομων αποικιών στη Μικρά Ασία. Μεγάλη φήμη απέκτησε 

μετά την ερευνητική του αποστολή στη Μέση Ανατολή στα 1906-07, κάτι 

που τον κατέστησε στη συνείδηση του κόσμου ως έναν εξειδικευμένο 

επιστήμονα στα θέματα που αφορούσαν την Τουρκία. Τα έξοδα της 

ερευνητικής του αποστολής ανερχόμενα στο ποσό των 20,000 μάρκων, 

υπήρξαν χορηγία του Kaiser, γεγονός που επιβεβαιώνει τους άρρηκτους 

δεσμούς μεταξύ προπαγανδαστικής δημοσιογραφίας και αυτοκρατορικής 

αυλής. Την στρατευμένη δραστηριότητα του Grothe επιβεβαιώνει η 

εκδοτική επιμέλεια εντύπων μεταξύ 1902 και 1913 ανάμεσα στα οποία η 

ετήσια έκδοση της Münchner Orientalische Gesellschaft, στην οποία υπήρχε 

συγγραφική συνεισφορά επιστημόνων που πολιτικών, οι οποίοι έβλεπαν το 

μέλλον της Γερμανίας στην Ανατολή. 138  

Μέσα σε αυτά τα στεγανά κινήθηκε το εκδοτικό ρεύμα μέχρι το τέλος της 

πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα. Κοινή συνισταμένη όλων των δυνάμεων 

στον χώρο του πνεύματος συνέχιζε να είναι η θέαση της Ανατολής, άλλοτε 
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ως πεδίο επεκτατισμού και άλλοτε ως χώρος, όπου η οικονομική 

δραστηριοποίηση της Γερμανίας έπρεπε επιτέλους να αποδώσει καρπούς. 

 

 

 

2.5.  Από το 1910 έως και το τέλος του Ά Παγκοσμίου πολέμου 

 

Με την έναρξη της δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, εμφανίζονται στο 

εκδοτικό προσκήνιο νέες θεματικές προσεγγίσεις παλαιότερων ζητημάτων 

σχετικών με την Ανατολή, παράλληλα όμως υπάρχουν και νέοι θεματικοί 

άξονες, οι οποίοι είναι απόρροια των συνεχών μεταβολών που επέφερε η 

ίδια η ιστορία στον παγκόσμιο χάρτη στη δεκαετία αυτή. 

Στα 1911 ο Paul Rohrbach εκδίδει μια πραγματεία με το όνομα Die 

Bagdadbahn, η οποία δεν αποτελεί παρά την μαρτυρία του συγγραφέα 

σχετικά με την πρόοδο του εργοταξίου της σιδηροδρομικής γραμμής της 

Βαγδάτης. Ο ίδιος σημειώνει στον πρόλογο του έργου, πως επισκέφτηκε για 

τελευταία φορά την περιοχή διέλευσης της γραμμής στα 1909, δηλώνοντας 

ευχαριστημένος για την επανέναρξη των έργων κατασκευής, καθώς το έργο 

είχε συναντήσει ήδη αρκετές δυσκολίες ως προς την υλοποίησή του.139  

Ενδιαφέρον στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου δείχνει ο συγγραφέας και για 

την ισχυροποίηση της θέσης της Γερμανίας έναντι της Αγγλίας, θεωρώντας 

πως υπάρχει τρόπος να πληγεί η αγγλική κυριαρχία μέσω μιας δυνατής 

Τουρκίας. Ως σημείο για το καίριο χτύπημα στα αγγλικά συμφέροντα 

εμφανίζει την αγγλοκρατούμενη Αίγυπτο με το κανάλι του Σουέζ, η υπαγωγή 

του οποίου στην Τουρκία, θα δημιουργούσε προβλήματα στη σύνδεση της 

Αγγλίας με την Ινδία και την Ανατολική Ασία.  Η Τουρκία σε περίπτωση 

αγγλογερμανικής σύρραξης θα έπαιρνε το μέρος της Γερμανίας καθώς η 

τελευταία ως προστάτιδα του Ισλάμ θα έπαιζε καθοριστικό ρόλο στην 

δυναμική της Τουρκίας στην περιοχή.140 Το δεύτερο κεφάλαιο είναι εξ 

ολοκλήρου αφιερωμένο στη διαδρομή που καλύπτει ο σιδηρόδρομος της 

Βαγδάτης μέχρι την συγγραφή του έργου, με τον Rohrbach να αφιερώνει 16 

σελίδες στην περιγραφή του τοπίου και των γεωμορφολογικών 

χαρακτηριστικών της περιοχής.141 Στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου ο 

αναγνώστης έρχεται αντιμέτωπος με τη θέση ότι ο σιδηρόδρομος της 

Βαγδάτης είναι αμιγώς τουρκική επιχείρηση, με τον συγγραφέα να 

αποκηρύσσει τον διεθνή ή τον γερμανικό χαρακτήρα του έργου. Στη 

συνέχεια όμως βλέπουμε πως παράλληλα με τα οφέλη που θα έχει η 
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Τουρκία στον τομέα των συγκοινωνιών, οφέλη θα αποκτήσουν και οι φιλικά 

προσκείμενες σε αυτή χώρες, όπως η Γερμανία.142 Εν συνεχεία ο 

συγγραφέας διευκρινίζει ότι τα οφέλη παρόλο που δεν θα προέρχονται από 

πραγματικό αποικισμό της περιοχής, ωστόσο δεν είναι αμελητέα ποσότητα 

και θα φτάνουν στο μέγεθος μιας πραγματικής αποικιακής εκμετάλλευσης 

της περιοχής. Ο συγγραφέας επαναφέρει το θέμα της αξιοποίησης της 

παραγωγής βάμβακος και δημητριακών, η δημιουργία αρδευτικών έργων 

στην περιοχή, η αξιοποίηση του πετρελαίου143, θέματα τα οποία είχε θίξει 

ήδη στα 1903. Παρατηρώντας το έργο αυτό του  Rohrbach, γίνεται πλέον 

αντιληπτό στον αναγνώστη πως ο συγγραφέας έχει μπει πλέον στη φάση 

όπου ασχολείται αποκλειστικά με την σιδηροδρομική γραμμή της Βαγδάτης 

και μοναδικό του μέλημα είναι να αφυπνίσει το γερμανικό κοινό σχετικά με 

σημασία της γραμμής αυτής για η Γερμανία. Δεν ήταν ο μόνος όμως που 

αφιέρωσε την προσπάθειά του σε αυτό το έργο. Άξιους συμπαραστάτες 

βρήκε στo πρόσωπο των  Naumann, Jäckh, Grothe και Schäfer πρωτίστως, οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται από τον καθηγητή Lothar Rathmann, ως οι κύριοι 

παράγοντες, οι οποίοι μέσω των συγγραμμάτων τους, διαμόρφωσαν την 

ιμπεριαλιστική ιδεολογία του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης (imperialistische 

Bagdadbahnpolitik).144 

Ο F. Naumann για τον οποίο έγινε αναφορά πιο πάνω, δημοσίευσε στα 1915 

το βιβλίο του Mitteleuropa, στο οποίο ο συγγραφέας δίνει το στίγμα του για 

τη δημιουργία μιας Κεντρικής Ευρώπης προσανατολισμένης στα 

συμφέροντα του γερμανικού κεφαλαίου, ελεγχόμενη από τη Γερμανία και 

περιλαμβάνει τη Μικρά Ασία υπό τον έλεγχό της. Ο Rathmann δικαιολογεί 

τον χαρακτήρα του έργου, επισημαίνοντας ότι ο συγγραφέας βρίσκεται κάτω 

από την επιρροή των στενών δεσμών που έχει με την Deutsche Bank.145 

Σημαντική θέση στο έργο κατέχει η σύμπραξη της Γερμανίας με την 

Αυστρουγγαρία, πάνω στη βάση της γερμανικής κυριαρχίας, που θα 

αποφέρει στα εμπλεκόμενα μέλη της την οικονομική αξιοποίηση περιοχών 

στα νότια της ένωσης, μέσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία.146  

Την ίδια χρονιά εμφανίζεται το έργο του Rohrbach Zum Weltvolk hindurch!, 

στο οποίο ο συντάκτης δηλώνει απερίφραστα ότι: «Στην Ανατολή θα 

βρίσκεται ένα μεγάλο κομμάτι του γερμανικού μέλλοντος».147 Τον επόμενο 

χρόνο 1916, δημοσιεύει το κείμενο Deutschlands Lage in der Welt, ένα 
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κείμενο στο οποίο τίθενται ευθέως οι γερμανικού στόχοι στην Ανατολή. 148 

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα: «Πού βρίσκεται η ευκαιρία για το 

γερμανικό μέλλον; Βρίσκεται στην Ανατολή! Στη Μικρά Ασία, στη 

Μεσοποταμία, στη Συρία! ... Νότια της Νινεβί, η οποία είναι γνωστή σαν 

πρωτεύουσα της Συρίας στη αρχαιότητα, βρίσκεται μια περιοχή με τα 

μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου του κόσμου… Στις κοιλάδες της 

οροσειράς του Ταύρου στη Μικρά Ασία βρίσκονται τεράστια αποθέματα 

χαλκού και άλλα σημαντικά για τη βιομηχανία μεταλλεύματα… Ακόμη δεν 

πρέπει να ξεχάσουμε την πεδιάδα του Ευφράτη… περιοχή με σημαντική 

παραγωγή δημητριακών του αρχαίου κόσμου». Και όσον αφορά τον τρόπο, 

μέσω του οποίου η Γερμανία θα φτάσει στην Ανατολή, ο συγγραφέας 

αποφαίνεται: « Πρέπει να δημιουργήσουμε μια ισχυρή και διαρκή συμμαχία 

με την Αυστουγγαρία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Η Γερμανία είναι μια 

ισχυρή βιομηχανική χώρα, η Αυστρουγγαρία είναι αναπτυσσόμενη χώρα, η 

Βουλγαρία είναι γεωργική περιοχή. Μαζί και η ασιατική Τουρκία η οποία 

μπορεί να μεταβληθεί σε μια από τις μεγαλύτερες περιοχές παροχής 

πρώτων υλών παγκοσμίως. Με τις δικές της δυνάμεις δεν μπορεί να 

εξελιχθεί λόγω της έλλειψης κεφαλαίων και ικανής διοίκησης. Αν όμως τα 

δώσουμε αυτά στους Τούρκους, τότε μπορούν να εξαχθούν από τη χώρα 

όλα όσα χρειαζόμαστε». 149   

Για την περίπτωση του Ernst Jäckh, ο L. Rathmann επισημαίνει πως 

θεωρούνταν ένας από τους καλύτερους γνώστες της Ανατολής στην εποχή 

του, ενώ συνδεόταν φιλικά με τον καγκελάριο Hollweg και τους Naumann 

και Rohrbach, καθώς διαμόρφωσαν την ίδια πολιτική θεώρηση για την  

Ανατολή.150 Σε άρθρο του στην περιοδική έκδοση του Συνδέσμου Γερμανών 

Μηχανολόγων τον Μάιο του 1916, με τίτλο Οι σχέσεις της γερμανικής 

βιομηχανίας με την Οθωμανική Αυτοκρατορία: Τεχνική και Οικονομία, ο 

Jäckh αναφέρει τα εξής: « Μπορούμε να θεωρήσουμε την Χέλγκολαντ και τη 

Βαγδάτη ως τα δύο ακραία σημεία της νέας Ανατολικής πολιτικής μεταξύ 

Γερμανίας και Τουρκίας».151  

Παρόμοια πολιτική θεώρηση της Ευρώπης ακολουθούσε και ο Hugo Grothe 

ήδη από τα 1914 με το έργο του Deutschland, die Türkei und der Islam.  

Επισημαίνει το γερμανικό ενδιαφέρον για την ασιατική Τουρκία και 

ιδιαίτερα για τις περιοχές από τις οποίες περνάει ο σιδηρόδρομος, ενώ 

δηλώνει ότι ο χερσαίος δρόμος από το Αμβούργο στην Μπάσρα θα 

υπερνικήσει εκείνον της Αγγλίας (Γιβραλτάρ- Κάιρο- Καλκούτα).152 

                                                           
148

 Rathmann, L., Stossrichtung…, όπ. σελ. 45. 
149

 Rohrbach, P., Deutschlands Lage in der Welt, Hamburg, 1916, σελ.17 και 18. 
150

 Rathmann, L., Stossrichtung…, όπ. σελ. 45. 
151

 Rathmann, L., Stossrichtung…, όπ. σελ. 46. 
152

 Grothe, H., Deutschland, die Türkei und der Islam, Ein Beitrag zu den Grundlinien der deutschen 
Weltpolitik im islamischen Orient, S. Hirzel Verlag, Leipzig, 1914,  σελ.14, 15 και 43. 



 

52 
 

Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι ιδέες του C. A. Schäfer. Ζωτικός χώρος 

για τα γερμανικά συμφέροντα είναι, κατά τον συγγραφέα, ο χώρος από τη 

Βόρεια Θάλασσα μέχρι και τον Περσικό Κόλπο. Αυτός ήταν ο μεγάλος 

στόχος, η διασφάλιση των εδαφών αυτών, η σημασία των οποίων έκανε τον  

Schäfer να απορρίπτει κατηγορηματικά μια στροφή της Γερμανίας σε εδάφη 

της Κεντρικής Αφρικής.153  

Την δική του άποψη για τους συσχετισμούς στην Κεντρική Ευρώπη 

διατυπώνει ο Albert Ritter (Winterstetten, ψευδώνυμο), στο έργο του 

Nordkap-Bagdad. Das Politische Programm des Krieges, το οποίο είδε το φως 

της δημοσιότητας λίγες μέρες αφότου ξεκίνησε ο Ά Παγκόσμιος Πόλεμος στα 

1914. « Ως συμμαχία κρατών: Γερμανίας-Αυστρίας-Ρουμανίας-Βουλγαρίας- 

Τουρκίας με ισχυρή αμυντική και πολεμική συμμαχία, με στρατιωτικές και 

πολιτικές συμφωνίες, οι οποίες θα εξελιχθούν σε τέλεια τελωνειακή και 

οικονομική ενότητα, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσει η κεντροευρωπαϊκή 

αυτοκρατορία τον πόλεμο αυτό».154 Την προηγούμενη χρονιά, ο ίδιος, 

χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο K. von Winterstetten, δημοσιεύει το 

κείμενο Berlin=Bagdad στο οποίο επίσης πραγματεύεται θέματα που έχουν 

να κάνουν με την αναζήτηση των συμμαχιών εκείνων, οι οποίες αφενός θα 

αποτρέψουν τον διαμελισμό της Αυστρουγγαρίας και αφετέρου θα 

επιτρέψουν στη Γερμανία να έχει κυρίαρχη θέση στη συμμαχία αυτή.155 

Εξαιρετικά σημαντικό έργο στην κατεύθυνση αυτή, αποτελεί το βιβλίο του 

Franz Koehler Der neue Dreibund, το οποίο εκδόθηκε στα 1914. Στον 

πρόλογο του έργου, ο συγγραφέας πραγματεύεται το ζήτημα των 

συμμαχιών τις οποίες πρέπει να επιδιώξει το γερμανικός έθνος.156 Η εξέλιξη 

της Γερμανίας σε μεγάλη Δύναμη εξαιτίας της οικονομικής της προόδου και 

της αύξησης της αγροτικής και βιομηχανικής παραγωγής, αποτελούν κατά 

τον Koehler την αφετηρία εκκίνησης της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, η 

οποία πρέπει να αναζητήσει νέο ζωτικό χώρο: «τα μικρασιατικά εδάφη είναι 

η λύση, εκεί θα μεγαλουργήσουμε εκτοπίζοντας τον ανταγωνισμό των άλλων 

λαών εξαιτίας του υπέρτερου πολιτισμού και της οικονομικής ζωής που θα 

συγκεντρωθεί στα χέρια μας», διακήρυττε ο Παγγερμανιστής ιδεολόγος.157 

Ιδιαίτερο ζήλο επιδεικνύει ο συγγραφέας στην κινητοποίηση όχι μόνο του 

λαού της Γερμανίας, αλλά όλων των γερμανικών εθνών της Ευρώπης, η 

ένωση των οποίων αποτελεί ένα από τα ιδανικά του για το μέλλον της 

γερμανικής φυλής, η οποία οφείλει να γίνει κυρίαρχη μετά την 
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εξουδετέρωση της Ρωσίας και του κινδύνου Πανσλαβισμού που απειλεί τις 

χώρες ανατολικά της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό μπορεί να καταστεί 

δυνατό, μέσω μιας Μεγάλης Γερμανίας και του προγράμματος της 

Bündispolitik, της πολιτικής συμμαχιών στον βαλκανικό χώρο, η εφαρμογή 

της οποίας θα επιτρέψει στη Γερμανία να έχει άμεση χερσαία πρόσβαση 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.158 Σχετικά με την γερμανική πολιτική έναντι 

της Τουρκίας, ήταν υπέρμαχος της φιλίας των δύο λαών, στη βάση ωστόσο 

της γερμανικής ανωτερότητας και ως υποστηρικτής της ιδεολογίας του 

Παγγερμανισμού, θεωρούσε ότι το έδαφος στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

ήταν πρόσφορο για την εφαρμογή του παγγερμανικού εκπολιτιστικού 

προγράμματος, επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του οποίου θα ήταν η 

πολιτισμική αφομοίωση των λαών υπό γερμανική κυριαρχία.159  Τέλος το 

όνειρό του για την δημιουργία ενιαίου ζωτικού χώρου από τη Βαλτική ως τη 

Μαύρη Θάλασσα, δεν ήταν παρά ο δρόμος που θα οδηγούσε την Ευρώπη 

προς τη γερμανική ηγεμονία και τη Γερμανία προς τις αγορές της Ανατολής 

και στην οικονομική εκμετάλλευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.160  

 

 

      

 

 

 

 

3.   Η οικονομική διείσδυση της Γερμανίας στη Μικρά Ασία 

 

 

3.1. Το γερμανικό κεφάλαιο και τα σχέδια  ανάπτυξής του έξω από 

τη Γερμανία 

 

Η ραγδαία οικονομική ανάπτυξη που γνώρισε η Γερμανία μετά τα μέσα του 

19ου αιώνα καθιστούσε επιτακτική την ανάγκη για την εξεύρεση περιοχών 

του πλανήτη, οι οποίες θα αποτελέσουν πηγή πρώτων υλών για τη 

βιομηχανία, πρόσφορο έδαφος για τα προς εξαγωγή προϊόντα, καθώς και 

στρατηγικά σημεία για τον έλεγχο περιοχών υψίστης γεωπολιτικής 

σημασίας. Η κατάκτηση αυτών θα επιβεβαίωνε την αναγωγή της Γερμανικής 

Αυτοκρατορίας στη χωρία των υπερδυνάμεων της εποχής. Το έδαφος για την 
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αναζήτηση των περιοχών αυτών προετοίμασαν οι υποστηρικτές του 

κεφαλαίου, μέσα από την πλούσια εκδοτική παραγωγή τους, όπως 

παρουσιάστηκε λεπτομερώς στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας. 

Η προσπάθεια της Γερμανίας για την είσοδό της στην ομάδα των χωρών που 

ήλεγχαν αποικίες ξεκίνησε με κάποια καθυστέρηση. Ο ιμπεριαλιστικός 

χαρακτήρας της Αυτοκρατορίας βρήκε τις υπόλοιπες Μεγάλες Δυνάμεις να 

έχουν ήδη χαράξει τις σφαίρες επιρροής τους, ενώ οι μέχρι τότε γερμανικές 

αποικίες στο έδαφος της Αφρικής, της Άπω Ανατολής και του Ειρηνικού  

Ωκεανού ήταν ελάσσονος σημασίας και δεν εκπλήρωναν σε καμία 

περίπτωση τις διαθέσεις και τη δυναμική του γερμανικού κεφαλαίου της 

εποχής, μιας και ο δρόμος μέχρι εκεί ελεγχόταν από τον αγγλικό στόλο.161 

Για τον λόγο αυτό ο γερμανικός ιμπεριαλισμός προσανατολίστηκε στη 

Ανατολική Ασία, στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή, ενώ κατά τον 

Rathmann: «Το ασιατικό έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας εξελίχθηκε  

στη σημαντικότερη επεκτατική σφαίρα του γερμανικού ιμπεριαλισμού  για 

μια θέση στον ήλιο».162  

Όμως το γερμανικό κεφάλαιο δεν θα μπορούσε να επεξεργαστεί μόνο του 

σχέδια επεκτατισμού και δημιουργίας αποικιών. Αντιθέτως απολάμβανε την 

αμέριστη υποστήριξη του στενού πυρήνα της πρωσικής στρατιωτικής 

μηχανής και του κρατικού μηχανισμού της Αυτοκρατορίας, διερευνώντας 

εξονυχιστικά από ανατολάς προς δυσμάς περιοχές, οι οποίες θα μπορούσαν 

να αποτελέσουν ζώνες αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης από τη 

Γερμανία.163  

Η εξωτερίκευση των τάσεων που επικρατούσαν στους κύκλους των 

Γερμανών κεφαλαιούχων συντελέστηκε με τη βοήθεια του Παγγερμανικού 

Συνδέσμου (Alldeutscher Verband),  ο οποίος έδωσε βήμα σε εκπροσώπους 

και του γερμανικού κεφαλαίου μέσω μυστικών αρχικά συγγραμμάτων, να 

εκφράσουν και να διαδώσουν τις ιδέες τους για το οικονομικό μέλλον της 

Γερμανίας. Ανάμεσα στους εκπροσώπους που χρησιμοποίησαν αυτό το 

προνόμιο συγκαταλέγονται οι Thyssen, Röchling, Mannesmann, Krupp, 

Hugenberg, Kirdorf, Stinnes κ.α., η αφρόκρεμα της βιομηχανικής Γερμανίας 

των αρχών του 20ου αιώνα.164   Τον Σεπτέμβριο του 1914 εκδόθηκε από τον 
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Παγγερμανικό Σύνδεσμο το έντυπο Denkschrift zum deutschen Kriegsziel, ένα 

έργο υπομνηματικού χαρακτήρα, το οποίο στόχευε να γνωστοποιήσει σε 

ευρύτερους κύκλους ενδιαφερομένων το απόσταγμα της πολιτικής των 

γερμανών βιομηχάνων. Οι κύκλοι αυτοί περιελάμβαναν την αυτοκρατορική 

οικογένεια, τους ευγενείς, τους υψηλά ιστάμενους κρατικούς λειτουργούς, 

την στρατιωτική και κομματική ηγεσία και τους εκπροσώπους τους ανά την 

Αυτοκρατορία. Ψυχή του όλου εγχειρήματος ήταν ο προϊστάμενος του 

Παγγερμανικού Συνδέσμου Heinrich Klaß, ο οποίος πέτυχε μέχρι τον Ιούλιο 

του 1915 να κάνει γνωστές αυτές τις ιδεολογικές προσεγγίσεις σε 

ανθρώπους του πνεύματος, πανεπιστημιακούς, δημοσιογράφους, νομικούς, 

αξιωματικούς και ανώτερους κρατικούς υπαλλήλους, όπως επίσης και σε 

περιφερειακές ενώσεις, οι οποίες συνάσπιζαν γαιοκτήμονες και 

βιομηχάνους165, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη 

ιμπεριαλιστική ιδεολογία, απορρέουσα από την βιομηχανική ελίτ της 

Γερμανίας, γνωστοποιήθηκε σε όλο το φάσμα των ανθρώπων του 

πνεύματος, της οικονομίας και της εξουσίας της χώρας.    

 Όσον αφορά το περιεχόμενο του ανωτέρω υπομνήματος, αυτό δεν διέφερε 

σημαντικά από τα μανιφέστα που κυκλοφορούσαν την ίδια εποχή στον 

γερμανικό χώρο και τα οποία είχαν ως αυτοσκοπό τους την οριοθέτηση από 

την πλευρά της Αυτοκρατορίας των περιοχών της Κεντρικής Ευρώπης, οι 

οποίες θα αποτελούσαν τον πυρήνα της γερμανικής εξάπλωσης προς άλλες 

περιοχές και ηπείρους. Η γερμανική κυριαρχία στην Κεντρική Ευρώπη ήταν 

αυτή που απασχολούσε πρωτίστως τους ιμπεριαλιστές ιδεολόγους της 

Γερμανίας με το σχέδιό τους να παίρνει διάφορες ονομασίες δηλωτικές του 

στόχου τους: Μεγάλη Γερμανική Αυτοκρατορία, Ηνωμένες Πολιτείες της 

Ευρώπης και Κεντροευρωπαϊκή Τελωνειακή και Οικονομική Ένωση, είναι 

μερικές από τις πιο αντιπροσωπευτικές.166  

Η σαφέστερη οριοθέτηση όμως του χώρου, στον οποίο απέβλεπε βαθμιαία 

να εξαπλωθεί το γερμανικό κεφάλαιο δεν αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση και 

αποτέλεσε πηγή έριδας και διαφωνίας μεταξύ των αντιπροσώπων του. Με 

βάση τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις πάνω στη θεματική του 

ιμπεριαλισμού, σχηματίστηκαν δύο ομάδες κεφαλαιούχων. 

Η πρώτη ομάδα αποτελούμενη από τους Kirdorf, Hungenberg, Stinnes,  

Röchling, Duisberg,Kapp και έχοντας στο πλευρό τους τον Παγγερμανικό 

Σύνδεσμο, εκπροσωπούσαν ως επί το πλείστον τα συμφέροντα της 
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εξορυκτικής και μεταλλευτικής βιομηχανίας της Ρηνανίας και Βεστφαλίας 

(περιοχή Ρουρ) και των γαιοκτημόνων της Πρωσίας. Η ομάδα αυτή είχε ως 

προτεραιότητά της πέρα από την υποταγή της Πολωνίας, των επαρχιών της 

Βαλτικής που βρισκόταν υπό ρωσική κυριαρχία, της Ουκρανίας και του 

Καυκάσου, την κατάκτηση του Βελγίου, της Ολλανδίας, περιοχών της 

Γαλλίας με ιδιαίτερη σημασία, καθώς και μεγάλου μέρους της Σκανδιναβίας. 

Μέσα από το επεκτατικό αυτό πρόγραμμα, οι βιομήχανοι του Ρουρ 

αποσκοπούσαν να κυριεύσουν τον ορυκτό πλούτο που βρισκόταν σε γαλλικό 

έδαφος και να εξουσιάζουν την ήδη ανεπτυγμένη βελγική βιομηχανία, ενώ 

για τους γαιοκτήμονες το ενδιαφέρον εστιαζόταν στις  αποτελούμενες από 

τεράστιες πεδιάδες περιοχές ανατολικά της Αυτοκρατορίας, με απώτερο 

στόχο να καταφέρουν ένα καίριο πλήγμα στον ρωσικό ανταγωνισμό της 

αγοράς των δημητριακών.167 Χαρακτηριστικά αναφέρει ήδη από τα 1906, ο 

τότε επικεφαλής του Παγγερμανικού Συνδέσμου, E. Hasse: « Δεν είμαστε…  

εξαναγκασμένοι, να ψάξουμε τις νέες μας αποικίες πέρα από τη θάλασσα … 

Οι καλύτερες περιοχές προς εποικισμό, τις οποίες θα μπορούσε να 

αποκτήσει η Γερμανία βρίσκονται… στην Ευρώπη στα σύνορα της 

Γερμανικής Αυτοκρατορίας… Πριν ψάξουμε για μια μεγαλύτερη Γερμανία σε 

άλλα σημεία του κόσμου, πρέπει να καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια 

μεγαλύτερη Γερμανία στην Κεντρική Ευρώπη». 168 Διακρίνεται η τάση να 

εξασφαλιστεί αρχικά η κυριαρχία της Γερμανίας σε ευρωπαϊκό έδαφος και 

έπειτα να αρχίσει σταδιακά η εξάπλωση σε άλλες περιοχές, στις οποίες η 

πρόσβαση ήταν δυνατή μέσω θαλάσσης.  

Σχετικά με την υλοποίηση των ανωτέρω σχεδίων, τέθηκαν προς 

διαβούλευση και επεξεργασία αρκετές προτάσεις, κοινός τόπος των οποίων 

υπήρξε η προσέγγιση μιας απερίσκεπτης πολιτικής εκγερμανισμού απέναντι 

στους λαούς που κατοικούσαν στα εδάφη που προορίζονταν για την 

γερμανική επέκταση. Η πολιτική του εκγερμανισμού περιελάμβανε την βίαιη 

αφομοίωση των υπόδουλων λαών σε πολιτικό και πολιτισμικό επίπεδο με 

τους Γερμανούς, έχοντας ως αποτέλεσμα την μετατροπή αρκετών περιοχών 

της Ευρώπης κατοικούμενων από Σλάβους, Νεολατίνους και Σκανδιναβούς 

σε αποικίες των ανώτερων Γερμανών. Ο Rathmann λαμβάνοντας υπόψη του 

τη θεωρητική θεμελίωση των θέσεων αυτών, καταλήγει ότι παρόμοιες 

θεωρίες κάνουν την εμφάνισή τους ξανά σε κείμενα φασιστικού και 

ρατσιστικού χαρακτήρα. 169   

Η δεύτερη κραταιά ομάδα του γερμανικού κεφαλαίου είχε στους κόλπους 

της τις μεγάλες γερμανικές τράπεζες, προ πάντων την Deutsche Bank, τις 
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βιομηχανίες ηλεκτρικών προϊόντων, την χημική βιομηχανία, τις εφοπλιστικές 

εταιρίες της Βρέμης και του Αμβούργου, την βιομηχανία εξαγωγών 

(ειδικότερα τις μεγάλες υφαντουργίες, βιομηχανίες μεταλλουργίας και 

παραγωγής μηχανών  της Σαξωνίας και της Ρηνανίας), την εξορυκτική 

βιομηχανία της Άνω Σιλεσίας και βιομηχανίες παραγωγής οπλικών 

συστημάτων της περιοχής του Ρουρ. Πιο συγκεκριμένα και κάνοντας 

αναφορά σε πρόσωπα που αποτελούσαν την κινητήρια δύναμη της ομάδας 

αυτής πρέπει να γίνει ξεχωριστή μνεία στους: von Gwinner, γενικό 

διευθυντή της Deutsche Bank, Rathenau διευθύνων σύμβουλο του ομίλου 

AEG, Merton, διευθύνων σύμβουλο του Συνδέσμου Μεταλλείων και της 

αντίστοιχης τράπεζας της Φρανκφούρτης, R. Bosch, τραπεζίτη και 

μεγαλοβιομήχανο από τη Στουτγκάρδη, Warburg, τραπεζίτη από το 

Αμβούργο, von Schwabach, διευθυντή της Bleichroeder Bank, Heiniken, 

πρόεδρο του Ομίλου Εφοπλιστών Βόρειας Γερμανίας και ακόμη του Krupp, 

ιδιοκτήτη της ομώνυμης βιομηχανίας όπλων καθώς και του κολοσσού της 

βαριάς βιομηχανίας του Ρουρ, Thyssen. Την οργάνωση της ιδεολογικής τους 

βάση συγκρότησαν οι κεφαλαιούχοι σε μικρότερες ομάδες, οι οποίες 

λάμβαναν τις κατάλληλες αποφάσεις για την χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής, 

η οποία περιελάμβανε τον σχεδιασμό για την κυριαρχία της Γερμανίας στην 

Πολωνία και στις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία, τις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης με επίκεντρο τα Βαλκάνια και τέλος την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Όσον αφορά τις περιοχές της Γαλλίας και του Βελγίου, αυτές δεν 

αποτελούσαν μέρος των κατακτητικών επιδιώξεων της ομάδας αυτής.170  

Κάνοντας μια πρώτη αποτίμηση των τάσεων των δύο ομάδων 

κεφαλαιούχων, καταλήγει εύκολα κανείς στο συμπέρασμα, πως αμφότερες 

ενδιαφέρονται για μια εξάπλωση ανατολικά της Γερμανικής Αυτοκρατορίας, 

κάτι που θα έφερνε υπό την κυριαρχία της Γερμανίας τους λαούς που 

συνόρευαν με τη Ρωσία. Από την άλλη πλευρά, τα σχέδια πρώτης ομάδας 

για τη Δύση έβρισκαν εντελώς αντίθετη την ομάδα που βρισκόταν υπό την 

επιρροή της Deutsche Bank. Το γεγονός αυτό έβρισκε το έρεισμά του στα 

σχέδια της ομάδας ήδη πριν από την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου 

Πολέμου, τα οποία είχαν τεθεί σε εφαρμογή: α) με την εξαγωγή προϊόντων 

και κεφαλαίων, β) την κατασκευή των τουρκικών σιδηροδρόμων, γ) την 

προμήθεια εξοπλισμού καθώς και την αποστολή έμψυχου πολεμικού 

δυναμικού στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Όλη αυτή η δραστηριότητα 

καλούνταν πλέον να ολοκληρώσει τα σχέδια των κεφαλαιούχων, τα οποία 

απέβλεπαν στην διασφάλιση της ζώνης επιρροής τους με την απόλυτη 

κυριαρχία της τεράστιας αυτής έκτασης.171    
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3.2. Τα εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας πρόσφορο έδαφος 

για το γερμανικό κεφάλαιο 

 

Όπως ειπώθηκε πιο πάνω, η δραστηριοποίηση του γερμανικού κεφαλαίου 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε αρχίσει ήδη πριν από την έναρξη του 

Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στα 1914. Στο ερώτημα, για ποιον λόγο 

επιλέχθηκε η Μικρά Ασία ως πεδίο για μια μεγάλης κλίμακας γερμανική 

δραστηριοποίηση, η απάντηση που μπορεί να δοθεί προέρχεται ως 

εξαγόμενο των αναγκών που είχε την εποχή εκείνη η Γερμανική 

Αυτοκρατορία, οι οποίες δεν έπαυαν να λειτουργούν συμπληρωματικά με 

την σφοδρή επιθυμία για εκπλήρωση του πόθου, περί παγίωσης της χώρας 

στον όμιλο των παγκοσμίων υπερδυνάμεων. 

Για την πλεονεκτική θέση που κατείχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία ο  L. 

Rathmann διακρίνει πέντε σημεία, τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της 

ιδεολογικής θεμελίωσης του γερμανικού ιμπεριαλισμού, από τις αρχές του 

20ου αιώνα έως και το 1918: « 1) Η περιοχή αυτή άνοιξε για το 

διακατεχόμενο από κατακτητικές βλέψεις γερμανικό κεφάλαιο, μια 

απέραντη περιοχή δραστηριοποίησης. Προσέφερε, σε αντίθεση με τις έως 

τότε γερμανικές αποικίες, πιο συμφέρουσες και επικερδείς δυνατότητες για 

το αυξημένο και επενδεδυμένο  στο εξωτερικό γερμανικό κεφάλαιο, μια 

τεράστια αγορά για τους στόχους της βιομηχανίας των εξαγωγών […] 

πολύτιμους θησαυρούς προς εξόρυξη, όπως χαλκό, χρώμιο, μόλυβδο και 

προπάντων πετρέλαιο. Ο μεγάλος γεωργικός πληθυσμός της περιοχής θα 

μπορούσε να αποδειχθεί επικερδής με τη χρησιμοποίηση αποικιακών 

μεθόδων  εκμετάλλευσης. Εξάλλου με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων 

άρδευσης, η Μικρά Ασία φαινόταν ικανή να εφοδιάζει επαρκώς τη Γερμανία 

με βαμβάκι, την σημαντικότερη πρώτη ύλη της υφαντουργίας, καθώς και με 

τρόφιμα όπως δημητριακά.  2) Αποτελεί η Μικρά Ασία μια περιοχή, η οποία 

σε αντίθεση με όλες τις αποικιακές κτήσεις της Γερμανίας, μπορεί να γίνει 

προσεγγίσιμη από χερσαία οδό αποφεύγοντας έτσι τον αποκλεισμό από τον 

βρετανικό στόλο […]  3) Η ασιατική Τουρκία προσέφερε στον γερμανικό 

ιμπεριαλισμό συμφέρουσες στρατιωτικές και στρατηγικές δυνατότητες  στην 

εφαρμογή των σχεδίων για παγκόσμια κυριαρχία. Από το σημείο αυτό, ήταν 

δυνατό να πληγούν σε καίρια και τρωτά σημεία τόσο η τσαρική Ρωσία, όσο 

και η Βρετανική Αποικιακή Αυτοκρατορία. 4) Το γερμανικό μονοπωλιακό 

κεφάλαιο διέθετε στην Τουρκία προσωπικό σε καίριες θέσεις, εξαιτίας της 

κατασκευής των σιδηροδρόμων της Τουρκίας και της δραστηριότητας των 

Πρώσων οργανωτών του τουρκικού στρατού, ώστε να μπορεί να ασκεί 
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συντεταγμένη επεκτατική πολιτική. 5) Στον γερμανικό ιμπεριαλισμό 

προσφερόταν η Τουρκία, ένα κράτος στα πρόθυρα της κατάρρευσης, το 

οποίο σχετικά εύκολα μπορούσε να τεθεί υπό την κυριαρχία του».172  

Τα πέντε σημεία, τα οποία επικαλείται ο Rathmann, καταδεικνύουν με τον 

πιο εμφατικό τρόπο τις ανάγκες της Γερμανίας σε πρώτες ύλες για τη 

βιομηχανία της, αλλά και την αναζήτηση εδαφών, στα οποία μπορούσαν 

εύκολα και με ασφάλεια  να διοχετευτούν τα παράγωγα προϊόντα της 

γερμανικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα αποτελούσε η Μικρά Ασία, μια 

περιοχή, στην οποία οι γερμανικοί οικονομικοί παράγοντες μπορούσαν να 

επενδύσουν τα κεφάλαιά τους και να επιτύχουν παράλληλα την οικονομική 

εξάρτηση της περιοχής από τους ίδιους. Τέλος δεν πρέπει να παραμεληθεί η 

γεωπολιτική και στρατηγική σημασία της περιοχής, σε μια εποχή όπου μια 

παγκόσμια πολεμική σύρραξη δεν αποτελούσε κάτι διαφορετικό παρά απτή 

πραγματικότητα. Και σε αυτήν την πραγματικότητα η Γερμανία, 

αποβλέποντας στην διασφάλιση από μέρους της των περιοχών των 

Δαρδανελίων στη Μικρά Ασία και του Σουέζ στην Αίγυπτο, ήταν 

αποφασισμένη να αναλάβει ηγετικό ρόλο στα εδάφη αυτά, αποκτώντας 

πλεονέκτημα σε μια ενδεχόμενη πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία και την 

Αγγλία αντίστοιχα.173  

Η σημασία του ασιατικού τμήματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έβρισκε 

συνεχώς τη θέση της ως σημείο αναφοράς και στους προπαγανδιστές 

συγγραφείς, οι οποίοι αν και ξέφευγαν από τα ιδεολογικά στερεότυπα που 

οι ίδιοι είχαν θέσει, εξετάζοντας ωστόσο τη Μικρά Ασία από οικονομική 

σκοπιά, συχνά υπήρξαν υπερβολικοί στις εκτιμήσεις τους.174 Το μοτίβο αυτό 

που ξεκίνησε λίγο πριν την έναρξη του Μεγάλου Πολέμου, συνεχίστηκε με 

μεγαλύτερη ένταση κατά τη διάρκειά του. Ο Albrecht Wirth γράφει σχετικά: 

«Η Οθωμανική Αυτοκρατορία είναι σε θέση όχι μόνο να μας ανοίξει τον 

δρόμο σε μια αγορά … για τα βιοτεχνικά μας προϊόντα, αλλά να μας 

παράσχει και τις πρώτες ύλες για τη βιομηχανία μας. Η Εγγύς Ανατολή είναι 

μια περιοχή πλούσια σε ορυκτά [..] προπάντων υπάρχει αφθονία σε 

άνθρακα και έπειτα πετρέλαιο  [..] άξια αναφοράς όχι σε μικρές ποσότητες 

είναι ο χαλκός, το ασήμι και ο μόλυβδος. Αποτελεί λοιπόν η περιοχή ένα 

ευρύ πεδίο για την αποικιακή εκμετάλλευση από τη γερμανική 

εργατικότητα, επιδεξιότητα και κεφάλαιο».175 Ο Ernst Jäckh μιλώντας σε μια 

συγκέντρωση των βιομηχάνων και τεχνιτών στο Βερολίνο στα 1916, 

επισημαίνει τη μεγάλη σημασία της Μικράς Ασίας για το μέλλον της 

Γερμανίας: «Το μέλλον της γερμανικής οικονομίας είναι στενά συνδεδεμένο 
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με τη μοίρα της Κωνσταντινούπολης, με την έννοια ότι η γερμανική 

παγκόσμια οικονομία βρίσκει προς την Κωνσταντινούπολη τον μόνο σίγουρο 

χερσαίο δρόμο, προς τη Μικρά Ασία ως περιοχή εξαγωγών και πηγή πρώτων 

υλών».176
  

Ο Rathmann  εξετάζοντας τους γερμανούς  ιμπεριαλιστές συγγραφείς της 

δεύτερης δεκαετίας του 20ου αιώνα, θεωρεί πως είχαν αντιληφθεί σε 

μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που παρείχε στα γερμανικά σχέδια η περιοχή 

της Μικράς Ασίας. Εκτός από κάποια προϊόντα ευπρόσδεκτα στο γερμανικό 

εμπόριο μεν, ήσσονος σημασίας δε, όπως σταφίδα, άλλα φρούτα της 

περιοχής και καπνός, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιαζόταν στην παραγωγή 

βάμβακος και στο πετρέλαιο. «Μέσω της κυριαρχίας στη Μικρά Ασία και 

στην Αίγυπτο, η γερμανική υφαντουργία μπορούσε να ανεξαρτητοποιηθεί 

από το αμερικανικό βαμβάκι και να ασφαλίσει την παροχή της σε πρώτες 

ύλες σε περίπτωση πολέμου»,177 τονίζει ο Rathmann.  

Πάνω στο ίδιο ζήτημα αναφέρεται ο Hugo Grothe στα 1916: «Ο πόλεμος που 

διεξάγεται, ο οποίος προετοιμάζει τη δημιουργία μιας ενιαίας οικονομικής 

περιοχής από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι και τον Περσικό Κόλπο, πρέπει να 

έχει ως στόχο να μας απελευθερώσει από την εξάρτησή μας σε πρώτες ύλες 

προερχόμενες από υπερπόντιες αγορές, στην οποία ανήκει και η εξάρτησή 

μας από βαμβάκι … Η καλλιέργεια βάμβακος  σε μεγάλη κλίμακα στη Μικρά 

Ασία, για την οποία είναι ευνοϊκές οι κλιματολογικές συνθήκες, θα είναι ένα 

από τα πρώτα ζητήματα, τα οποία χρήζουν επίλυσης από το γερμανικό 

κεφάλαιο και την εμπορική οργανωτική δύναμη της Γερμανίας μετά την 

ειρήνη».178  Αξίζει να ειπωθεί και η γνώμη του Karl Mehrmann πάνω στο ίδιο 

θέμα: « Προπάντων θα είχε η προσδοκία της συγκυριαρχίας της αγοράς του 

βάμβακος έναντι του αμερικανικού μονοπωλίου κάτι το ελκυστικό. Μια 

παραγωγή βάμβακος κάτω από την γερμανική επιρροή όχι μόνο στις 

γερμανικές αποικίες της Αφρικής, αλλά και σε περιοχές της Ασίας, οι οποίες 

βρίσκονται κάτω από την οικονομική και πολιτική εξάρτηση, θα έκανε 

πολλούς κλάδους παραγωγών και καταναλωτών μας περισσότερο 

ανεξάρτητους  και αυτοδύναμους στις παγκόσμιες αγορές».179   

Οι Γερμανοί προπαγανδιστές των συμφερόντων της υφαντουργίας ήταν σε 

τέτοιο βαθμό πεπεισμένοι για την επικερδή επιχείρηση της καλλιέργειας 

βάμβακος, ώστε έφτασαν στο σημείο να παραμελούν τη σπουδαιότητα 

άλλων προϊόντων καλλιέργειας, όπως δημητριακά , αδιαφορώντας για τις 

συνέπειες που θα είχε μια τέτοια ενέργεια για τον επισιτισμό των περιοχών 

της Μεσοποταμίας και της Συρίας. Δεν είναι καθόλου τυχαία η αναφορά του 
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C. A. Schäfer στο συγκεκριμένο ζήτημα: « Στον τουρκικό εμπορικό και 

οικονομικό ισολογισμό θα βρίσκονται μελλοντικά επικεφαλής το βαμβάκι, η 

νάφθα και τα δημητριακά. Τα τουρκικά δημητριακά όμως σε πρώτη φάση θα 

βρεθούν σε δεύτερη μοίρα στη Γερμανία, αυτό τίθεται υπόψη των 

μεγαλογαιοκτημόνων, οι οποίοι έχασαν τον ύπνο τους εξαιτίας του κινδύνου 

από την Ανατολή και τη Μεσοποταμία και θέλουν να παραιτηθούν από το 

σύνολο της πολιτικής, που ασκούμε στην Ανατολή».180 

Όσον αφορά στη σημασία που απέδιδαν οι οικονομικοί κύκλοι της 

Γερμανίας στο πετρέλαιο της ασιατικής Τουρκίας και στους τρόπους με τους 

θα έφταναν σε αυτό μας πληροφορεί ο Rathmann μέσα από ένα υπόμνημα 

του καθηγητή Schmeisser προς την Κρατική Υπηρεσία Αποικιών, τον 

Νοέμβριο του 1915. Μιλώντας εξ ονόματος της εξορυκτικής βιομηχανίας της 

Άνω Σιλεσίας αναφέρει: «Αποδίδουμε τη μέγιστη πολιτική και οικονομική 

σημασία στην ενοποίηση των Κεντρικών Χωρών, Γερμανίας και 

Αυστρουγγαρίας, με τις Βαλκανικές χώρες και την Τουρκία σε έναν 

στρατιωτικό, μέσω συμφώνων, συνασπισμό και οικονομικά, μέσω 

εμπορικών και τελωνειακών συμφωνιών. Οι χώρες θα παραμείνουν για όσο 

το δυνατόν μέγιστο διάστημα ενωμένες, από τη Φλάνδρα μέχρι και τον 

Περσικό Κόλπο. Αυτός ο συνασπισμός χωρών με την ανάκτηση και 

προσάρτηση της Αιγύπτου από την Τουρκία, θα ενωθεί με την Κεντρική 

Αφρική». Ενώ για την ολοένα αυξανόμενη χρήση του πετρελαίου στις 

μεταφορές και τη βιομηχανία στη Γερμανία συμπληρώνει: «Για αυτόν τον 

λόγο έρχονται στο προσκήνιο για τον συνασπισμό χωρών από τη Φλάνδρα 

έως τον Περσικό Κόλπο, οι περιοχές με πετρέλαιο στη Γαλικία και ας 

ελπίσουμε και στη Ρουμανία […] και στη Μεσοποταμία στη Βαβυλώνα και τη 

Βαγδάτη […] Πολύ σημαντική θα ήταν όμως για αυτή τη διασφάλιση του 

πετρελαίου η επέκταση των τουρκικών συνόρων μεταξύ της Μαύρης 

Θάλασσας και της Κασπίας μέχρι τα υψίπεδα του Καυκάσου κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε να καταλήξει η περιοχή της χερσονήσου που περιλαμβάνει την 

περιοχή του Μπακού, σε τουρκικά χέρια».181    

Ήταν λοιπόν δεδομένο ότι το γερμανικό κεφάλαιο δε θα έμενε ασυγκίνητο 

μπροστά στον πλούτο των περιοχών των ασιατικών εδαφών της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας. Η αξιοποίησή του αποτέλεσε μείζον ζήτημα για τους 

γερμανικούς οικονομικούς κύκλους, οι οποίοι έβλεπαν στην περιοχή αυτή το 

μέλλον της οικονομίας της χώρας τους και με πολύ ορθά μελετημένες 

κινήσεις προωθούσαν τον σχεδιασμό τους για την παγίωση της κυριαρχίας 

τους εκεί. 
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3.3. Η μέθοδος  της διείσδυσης του γερμανικού κεφαλαίου στη 

Μικρά Ασία, οι φορείς της υλοποίησής της και ο στόχος της 

 

Κατά την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

βρισκόταν σε μια περίοδο, όπου όλες οι Μεγάλες Δυνάμεις της εποχής 

αποσκοπούσαν να αποκομίσουν οφέλη από την αδυναμία της να 

διαχειριστεί την κραταιά θέση που κατείχε τους τέσσερις τελευταίους 

αιώνες.  

Η κυριαρχία στο ασιατικό έδαφος της αυτοκρατορίας αποτελούσε διακαή 

πόθο των Δυνάμεων, οι οποίες χρησιμοποιώντας την οδό της «ειρηνικής 

διείσδυσης» (friedliche Durchdringung) επιχειρούσαν να καταστούν 

επικεφαλής στην κούρσα των συμφερόντων της περιοχής. Η μέθοδος αυτή, 

η οποία αποτελεί μια μορφή αποικιακής εκστρατείας, προέβλεπε την 

υποδούλωση ξένων λαών όχι με τη χρήση όπλων και την ανακήρυξη 

καθεστώτος αποικισμού, αλλά τη χρήση έμμεσων τρόπων εξάρτησης οι 

οποίοι επέτρεπαν μεν την ύπαρξη του κράτους ως οντότητα, αλλά για την 

επίτευξη αυτού έπρεπε το κράτος να παραχωρήσει σημαντικό μέρος της 

οικονομικής, στρατιωτικής, πολιτικής και πολιτιστικής του κυριαρχίας στον 

ξένο παράγοντα.182  

Κατά τον καθηγητή Rathmann, η μορφή αυτή αποικισμού δεν ακολουθήθηκε 

ως η κύρια μέθοδος από την πλευρά της Γερμανίας, τουλάχιστον στο αρχικό 

επίπεδο ενδιαφέροντος για τη Μικρά Ασία. Προτιμήθηκε να χρησιμοποιηθεί 

μόνο σε περιπτώσεις όπου ο ανταγωνισμός με άλλη Δύναμη ήταν τόσο 

σκληρός, ώστε άλλη λύση θα έβλαπτε τα γερμανικά συμφέροντα. Δεν πρέπει 

να λησμονηθεί πως η αρχική συζήτηση στη Γερμανία περί αποικισμού της 

Μικράς Ασίας, προέβλεπε την δημιουργία αποικιών στο έδαφος της 

τελευταίας, όπως αποτυπωνόταν και στα μανιφέστα των φιλελεύθερων 

ιμπεριαλιστών συγγραφέων της εποχής.183  

Όσο πλησίαζε όμως ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος η πολιτική της Γερμανίας 

άρχισε να κινείται μέσα στα πλαίσια της μεθόδου αυτής και να 

εντατικοποιείται. Ο Rathmann αποφαίνεται χαρακτηριστικά: «Για τον 

γερμανικό ιμπεριαλισμό, όπως ήδη ειπώθηκε, η Οθωμανική Αυτοκρατορία 

αποτελούσε την κύρια σφαίρα για εκστρατεία. Δεν υπάρχει άλλο 

παράδειγμα στην επιθετική πολιτική του γερμανικού προπολεμικού 

ιμπεριαλισμού, το οποίο το οποίο να μεταχειρίστηκε τις μεθόδους της 

“ειρηνικής διείσδυσης” τόσο υποδειγματικά, τον διαχωρισμό των ρόλων 
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μεταξύ διπλωματίας και οικονομικού κεφαλαίου με σκοπό την διασφάλιση 

της μέγιστης επιτυχίας. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανωτερότητα 

της επεκτατικής δύναμης του γερμανικού κεφαλαίου του μονοπωλίου, 

αποτέλεσαν την αιτία για τις μεγάλες επιτυχίες που κατάφερε ο γερμανικός 

ιμπεριαλισμός, μέσα από τη χρήση της μεθόδου της “ειρηνικής διείσδυσης”. 

Η στρατηγική του σιδηροδρόμου της Βαγδάτης, η ειδική φόρμουλα , η οποία 

χρησιμοποιήθηκε από την κυρίαρχη τάξη της Γερμανίας για την “ειρηνική 

διείσδυση” στην Εγγύς Ανατολή, αποτέλεσε το πρότυπο μιας έμμεσης 

μορφής ιμπεριαλιστικής αποικιακής πολιτικής εξαιτίας της προσέγγισης και 

της χρήσης ενός διευρυμένου φάσματος μέτρων επεκτατισμού στον 

οικονομικό, πολιτικό, στρατιωτικό και πολιτιστικό τομέα. Η Οθωμανική 

Αυτοκρατορία αποτέλεσε για τον γερμανικό ιμπεριαλισμό το μεγάλο  

πειραματικό πεδίο για τη χρήση έμμεσων μορφών άσκησης αποικιακής 

πολιτικής».184 Στην αποτίμηση αυτή που πραγματοποιεί ο Rathmann, 

σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποίησε η Γερμανία για να επιτύχει τους 

αποικιακούς της στόχους, διαπιστώνει ότι το όλο σχέδιο ήταν σωστά 

μελετημένο και ορθά οργανωμένο. Έτσι εξηγείται η επιτυχία του και η 

αναγωγή του σε πρότυπο.  

Για την υλοποίηση του σχεδίου της «ειρηνικής διείσδυσης» της Γερμανίας 

στα ασιατικά εδάφη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, απαιτήθηκε όπως 

ανέφερε και ο Rathmann, η εξαιρετική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 

παραγόντων που διεκδικούσαν μερίδιο στην αδύναμη αυτοκρατορία της 

Ανατολής: «Στην προετοιμασία του τελικού αγώνα για την κυριαρχία στην 

ασιατική Τουρκία, συμμετείχαν όλες οι δυνάμεις του γερμανικού 

ιμπεριαλισμού. Ιθύνων νους στην επέκταση στην Εγγύς Ανατολή βρισκόταν η 

ομάδα του γερμανικού μονοπωλιακού κεφαλαίου, η οποία βρισκόταν κάτω 

από την ηγεσία της Deutsche Bank, του ομίλου Krupp, της εξορυκτικής 

βιομηχανίας της Άνω Σιλεσίας, της ηλεκτρικής και χημικής βιομηχανίας, 

καθώς των μεγάλων εφοπλιστικών ομίλων.  Η επίθεσή τους στον 

πολιτικοοικονομικό τομέα, έχοντας ως στόχο τη διάσπαση της κυριαρχίας 

της αγγλικής και γαλλικής αστικής τάξης επικέντρωσε τις δυνάμεις της 

προπάντων στους ακόλουθους κλάδους της τουρκικής οικονομίας:  

1) Οι μεγάλες γερμανικές τράπεζες, με επικεφαλής την Deutsche Bank, 

προσέφεραν, με την κατασκευή του Ανατολικού Σιδηροδρόμου και του 

Σιδηροδρόμου της Βαγδάτης, το καθοριστικό μέσο στον γερμανικό 

ιμπεριαλισμό, για την πραγματοποίηση των επεκτατικών του σχεδίων. Η 

συμφωνημένη ήδη από το 1902 κύρια γραμμή μέχρι τον Περσικό Κόλπο 

αποτέλεσε το εφαλτήριο για την οικονομικοπολιτική διείσδυση στη 

Μεσοποταμία, η σχεδιαζόμενη διακλάδωση της γραμμής μέχρι το Χαλέπι 

καθιστούσε δυνατή τη διείσδυση στην καρδιά των συμφερόντων του 
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γαλλικού ιμπεριαλισμού στη Συρία και η διαδρομή μέχρι το Χανικίν θα 

προωθούσε τα προϊόντα του γερμανικού ιμπεριαλισμού στην Περσία και 

ταυτόχρονα θα αποτελούσε σημείο σύνδεσης για ένα μελλοντικό υπό 

γερμανική κυριαρχία σιδηροδρομικό δίκτυο. Μέσα από αυτό στόχευε η 

Deutsche Bank να καταφέρει ένα καίριο πλήγμα στην αγγλογαλλική 

κυριαρχία στις περιοχές αυτές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες 

είχαν μεγάλη οικονομικοπολιτική σημασία. Στα τέλη του 1912 η Τουρκία 

είχε χρέη προς το γερμανικό κεφάλαιο 29 εκατομμύρια τουρκικές λίρες. 

Το ύψος του ετήσιου τόκου που καλούνταν να καταβάλει το τουρκικό 

κράτος προς τη Γερμανία αυξανόταν κάθε χρόνο κατά 20 εκατομμύρια 

μάρκα. Οι επεμβάσεις της Deutsche Bank ήταν από τις πιο δυναμικές 

ενέργειες του γερμανικού ιμπεριαλισμού για την πραγματοποίηση των 

επεκτατικών του σχεδίων. 

2) Η βιομηχανία των πολεμικών εξοπλισμών, ηγούμενες από τα εργοστάσια 

Krupp και Mauser, δωροδόκησαν υπουργούς της Υψηλής Πύλης, 

αξιωματικούς του τουρκικού υπουργείου Πολέμου και κρατικούς 

αξιωματούχους με μεγάλη επιρροή, για να επικρατήσουν στον αγώνα 

των “διεθνών εξοπλισμών” και να κυριαρχήσουν στην Τουρκία 

αποκτώντας το κερδοφόρο μονοπώλιο στην αγορά. Η εμπορία των 

όπλων στον Βόσπορο αποτέλεσε παράδειγμα πρώιμης διαπλοκής της 

εξοπλιστικής βιομηχανίας, του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Τουρκίας 

και του οργάνου του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών.   

3) Το μονοπωλιακά οργανωμένο εφοπλιστικό κεφάλαιο αγωνιζόταν 

ηγούμενο από τον όμιλο Hohenlohe, ο οποίος, μέσω των εταιρών του 

Deutsche Levante-Linie και Norddeutscher Loyd, αγωνίζονταν όχι μόνο 

για την πρωτοκαθεδρία στις θαλάσσιες μεταφορές από και προς τα 

λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και εναντίον του ισχυρού 

βρετανικού ανταγωνισμού για των έλεγχο της θαλάσσιας συγκοινωνίας 

στις τουρκικές ακτές και της συγκοινωνίας στους ποταμούς Τίγρη και 

Ευφράτη. 

4) Αφότου ήταν δυνατό (για τη Γερμανία), ήδη από το τελευταίο τρίτο του 

19ου αιώνα, να ξεπεράσει, όσον αφορά τις εμπορικές σχέσεις με την 

Τουρκία, χώρες με μειωμένη βιομηχανική δυναμική, προσπάθησε η 

γερμανική βιομηχανία εξαγωγών να προκαλέσει ρήγμα στην εμπορική 

κυριαρχία της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Αυστρουγγαρίας. 

Τα εμπορικά επιμελητήρια των μεγάλων βιομηχανικών κέντρων της 

Γερμανίας διοργάνωναν σε πολλές πόλεις της Ανατολής εκθέσεις 

προϊόντων, έδιναν κάθε χρόνο οδηγίες στους εξαγωγείς σχετικά με το 

εμπόριο στην Ανατολή και καλούσαν σε γερμανικές εκθέσεις εμπόρους 
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από τη Μέση Ανατολή για να τους θέσουν στην υπηρεσία της επιθετικής 

τους εξαγωγικής δραστηριότητας». 185  

Καθίσταται σαφές ότι η Γερμανία είχε επιλέξει καίριους τομείς της 

οικονομικής ζωής της οθωμανικής Τουρκίας, οι οποίοι της επέτρεπαν να 

παγιώνει αργά αλλά σταθερά τη διείσδυσή της στη χώρα. Ο στόχος 

άλλωστε ήταν ξεκάθαρος και τα βήματα στέρεα, όπως τα διατυπώνει ο 

Rathmann: «Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έγινε στην ουσία ένα θέατρο 

επιχειρήσεων του παραγωγικού εξαγωγικού κεφαλαίου μεγάλων 

γερμανικών επιχειρήσεων, οι οποίες επεδίωκαν πρώτα από όλα έναν 

στόχο, να μεταμορφώσουν την ασιατική Τουρκία σε ένα  προσοδοφόρο 

πεδίο  εκμετάλλευσης πρώτων υλών και αγροτικής οικονομίας από τον 

γερμανικό ιμπεριαλισμό. Ο γερμανικός ιμπεριαλισμός δεν ήταν μόνο 

αντίθετος με την ίδρυση βιομηχανικών περιοχών στην Εγγύς Ανατολή186, 

πολύ περισσότερο κατέστρεψε μέσα από την εξαγωγή προϊόντων και 

κεφαλαίου τις μικρές βιομηχανίες που αναπτύσσονταν, παρεμπόδισε την 

ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και λήστεψε χρησιμοποιώντας 

μεθόδους οικονομικής υποδούλωσης την Τουρκία, στερώντας της τις 

προϋποθέσεις για μια ανεξάρτητη οικονομική εξέλιξη».187 

Οι επισημάνσεις του καθηγητή Rathmann καταδεικνύουν με τον πιο 

κατηγορηματικό τρόπο το ύπουλο σχέδιο της γερμανικής βιομηχανικής 

και εμπορικής ελίτ, για τον έλεγχο της Μικράς Ασίας και των εδαφών της 

Μέσης Ανατολής, στην περιοχή των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη. Πέρα 

από τους τομείς της οικονομίας στους οποίους επικεντρώθηκε το 

γερμανικό κεφάλαιο στην Τουρκία, για τους οποίους έγινε αναφορά πιο 

πάνω, σημαντικό μερίδιο των δυνάμεών του αναλώθηκε σύμφωνα με 

τον καθηγητή και σε άλλους τομείς, εξίσου βασικούς : «Η βιομηχανική 

πρωτοβουλία της Γερμανίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία εκδηλώθηκε 

εκτός από τα μεγάλα σιδηροδρομικά έργα, στην κατασκευή λιμένων, 

στην ίδρυση μικρών βιομηχανικών επιχειρήσεων και προπαντώς στη 

συμμετοχή στον ανταγωνισμό για την επίτευξη συμφωνιών σε έργα 

ηλεκτροδότησης δημοσίων επιχειρήσεων. Οι τελευταίες δεν υπόσχονταν 

μόνο υψηλά κέρδη, αλλά θα αποτελούσαν το σημείο αφετηρίας για την 

ισχυροποίηση της πολιτικής επιρροής της Γερμανίας σε όλες τις μεγάλες 

πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας».188 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι εξοπλιστικές βιομηχανίες του 

Ρουρ, η βιομηχανία εξαγωγών, οι εφοπλιστικοί όμιλοι του Αμβούργου 

και της Βρέμης αποτελούσαν την ατμομηχανή του γερμανικού σχεδίου 
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διείσδυσης στην ασιατική Τουρκία. Η επίτευξη του στόχου αυτού, 

απαιτούσε την ίδρυση και σύμπραξη των κατάλληλων συνδέσμων, οι 

οποίοι μέσα στον διττό ρόλο τους θα καλούνταν να γίνουν οι φορείς της 

υλοποίησης των εν Ανατολή γερμανικών επεκτατικών σχεδίων καθώς και 

οι κοινωνοί του νέου status quo, το οποίο επεδίωκαν, κατά τον 

Rathmann, να παγιώσουν οι προαναφερθέντες οικονομικοί παράγοντες 

στην περιοχή: «Η ισχυρή από άποψη κεφαλαίου αυτή ομάδα, 

διαθέτοντας ισχυρή επιρροή, συμμετείχε μαζί με γνωστά πρόσωπα, 

λάτρεις της επέκτασης στην Ανατολή, κατά τα πρώτα χρόνια του 

πολέμου189 προσωπικά αλλά προπάντων οικονομικά στην ανάπτυξη και 

ίδρυση μεγάλου αριθμού συλλόγων και συνδέσμων, οι οποίοι είχαν όλοι 

τους σαν καθήκον, μέσα από την οργανωμένη αποστολή στην Εγγύς 

Ανατολή βιομηχάνων, μηχανολόγων, εμπορικών αντιπροσώπων, 

επιστημόνων, γεωπόνων κ.α. να προετοιμάσουν το έδαφος για την 

πολιτική και οικονομική δραστηριοποίηση των κερδοφόρων πλευρών 

του γερμανικού κεφαλαίου και με τη βοήθεια του γερμανικού στρατού, 

της γερμανικής πρεσβείας και των κατά τόπους γερμανών προξενείων να 

εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για την ολοκληρωτική εκδίωξη των 

υπολοίπων ευρωπαίων ανταγωνιστών από τις αγορές της 

Ανατολής190».191  

Η εφαρμογή του σχεδίου των ισχυρών γερμανικών κύκλων δεν 

μπορούσε να εκτελεστεί απροκάλυπτα, καθώς ήταν αναμενόμενη η 

αντίδραση τόσο των άλλων ευρωπαϊκών Δυνάμεων, οι οποίες είχαν 

συμφέροντα στην περιοχή, όσο και του ντόπιου στοιχείου: « Συχνά 

καμουφλαρισμένοι σαν πολεμικοί ανταποκριτές, δημοσιογράφοι, 

απεσταλμένοι του Ερυθρού Σταυρού, δεν αποτελούσαν τίποτα άλλο 

αυτοί οι ταξιδιώτες στην Ανατολή από οικονομικούς και πολιτικούς 

κατασκόπους του γερμανικού ιμπεριαλισμού. Υπό το προσωπείο της 

ανιδιοτελούς φιλίας προς τους Τούρκους, προετοίμαζαν στην 

πραγματικότητα την οικονομική υποδούλωσή τους από τον γερμανικό 

ιμπεριαλισμό».192 

Αξίζει να γίνει στο σημείο αυτό αναφορά στους συνδέσμους και στις 

οργανώσεις, οι οποίες ανέλαβαν τον ρόλο της προώθησης των 

γερμανικών οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων στην Ανατολή:  

1) Deutscher Wirtschaftsverband für den Balkan und den Orient : 

Ιδρύθηκε την 21η Ιουλίου του 1911 στη Δρέσδη από τα σπλάχνα του 

Γερμανικού Συλλόγου για την Οικονομική Επέκταση και είχε σκοπό 
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την επικουρία της επέκτασης των οικονομικών συμφερόντων του 

γερμανικού λαού εκτός Γερμανίας. 

2) Deutscher Balkanverein: Ιδρύθηκε στα 1913 και στόχος του ήταν να 

προωθήσει το εμπόριο και τη βιομηχανία της Γερμανίας στον 

βαλκανικό χώρο, ο οποίος πρόσφατα είχε πληγεί από τη λαίλαπα των 

βαλκανικών πολέμων και στον οποίο η Γερμανία φιλοδοξούσε να 

κυριαρχήσει οικονομικά φτάνοντας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Αξιοσημείωτο γεγονός αποτελεί η συμμετοχή του διευθυντή του 

εφοπλιστικού ομίλου Deutsche Levante- Linie, von Jakobs, στο 

προεδρείο του συλλόγου. 

3) Deutsches Orient-Handels-Syndikat: Ιδρυθέν κατά το έτος 1907 και 

υπό την αιγίδα του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών193 

διατηρούσε πρακτορεία στο Βελιγράδι, στο Βουκουρέστι, στη Σόφια 

και στην Κωνσταντινούπολη καθώς και παραρτήματα στη Σμύρνη, 

στη Θεσσαλονίκη και στην Αδριανούπολη. Στην ιδεολογική βάση του 

συνδέσμου κυριαρχούσε η άποψη περί της ορθότητας της επιλογής 

της Ανατολής ως επεκτατικός χώρος για το γερμανικό εμπόριο και η 

βεβαιότητα της εξασφάλισης ενός σίγουρου εμπορικού δρόμου προς 

την Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσω της Βαλκανικής. 

4) Deutsch- Orientalische Handelsgesellschaft : Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 

του 1915 από εφοπλιστικούς κύκλους της Βρέμης και του Αμβούργου 

με στόχο να τονώσει την οικονομική γερμανική παρουσία στα 

λιμάνια της Ανατολής.  

5) Deutscher Levanteverband: Ιδρύθηκε το  στις 23 Μαρτίου του 1915 

στο Βερολίνο από μια ομάδα εκατό ισχυρών εκπροσώπων του 

εμπορίου, της βιομηχανίας και της οικονομίας με σκοπό την 

εξεύρεση των κατάλληλων πεδίων στην Ανατολή, όπου θα 

μπορούσαν να τοποθετηθούν με αποδοτικό τρόπο τα γερμανικά 

κεφάλαια καθώς και αγορών όπου θα μπορούσαν να απορροφηθούν 

τα προϊόντα της γερμανικής εξαγωγικής βιομηχανίας. Η στοχοθεσία 

αφορούσε προπάντων την κυριαρχία της Γερμανίας στις αγορές της 

Τουρκίας και της Βουλγαρίας. 

6) Deutsches Vorderasien Institut: Δημιουργήθηκε από τον πυρήνα της 

Deutsche Vorderasien Komitee  το 1915 και μέλη της υπήρξαν 

διαπρεπείς ιδεολόγοι της επέκτασης προς την Ανατολή όπως ο 

Grothe, o Blankenburg, o Becker κ.α. Το εν λόγω ινστιτούτο έβλεπε 

τον πόλεμο και την συμμετοχή της Τουρκίας στο πλευρό της 

Γερμανίας, ως τη μεγάλη ευκαιρία για να γιγαντωθεί η γερμανική 

διείσδυση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ θεωρούσε 

αρμοδιότητα της Γερμανίας την οικονομική μεταρρύθμιση την 
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παραπαίουσα αυτοκρατορία της Ανατολής και ως εκ τούτο 

υποχρέωσή του την αφύπνιση πολιτικών και οικονομικών κύκλων της 

Γερμανίας σχετικά με τις θετικές επενδυτικές προοπτικές της 

περιοχής. 

7) Institut für den Wirtschaftsverkehr mit Bulgarien: Ιδρύθηκε στα 1916 

με σκοπό την προώθηση της οικονομικής κυριαρχίας της Γερμανίας 

στα Βαλκάνια. 

8) Desderner Orient- und Übersee-Gesellschaft m.b.H.: Ιδρυθείσα το 

1916 από τους βιομηχάνους της υφαντουργίας της Σαξωνίας, είχε ως 

επιδίωξή της την προώθηση του γερμανικού εξαγωγικού και 

εισαγωγικού εμπορίου με την Τουρκία. 

9) Deutsch- Persischer Wirtschaftsverband: Ιδρύθηκε το 1915 από 

εφοπλιστικούς κύκλους της βόρειας Γερμανίας. 

10) Deutsch- Türkische Handelsgesellschaft: Ιδρύθηκε το 1916 στο 

Βερολίνο από ισχυρούς οικονομικούς παράγοντες, οι οποίοι την 

χρηματοδοτούσαν.194 

Οι παραπάνω σύνδεσμοι και οργανώσεις παρά το γεγονός ότι 

ασκούσαν επιρροή στους οικονομικούς κυρίως κύκλους και 

λειτουργούσαν εν γνώσει της γερμανικής κυβέρνησης, ωστόσο 

έχοντας άγνοια των μεθόδων που μεταχειριζόταν η επίσημη 

διπλωματία για την οικονομική υποδούλωση της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας195, βρήκαν περιορισμένη μόνο υποστήριξη και 

συμμετοχή στους πολιτικούς κύκλους. Περισσότερο αυθόρμητα 

λειτουργούσαν οι σύνδεσμοι αυτοί παρά σε εντεταλμένη υπηρεσία 

από το επίσημο Βερολίνο.196 Το γεγονός αυτό όμως δεν μειώνει σε 

καμία περίπτωση την προσφορά τους σε συμβουλευτικό επίπεδο 

προς την κεφαλαιακή ελίτ της Γερμανίας. 

Οι στόχοι του έθεσε το γερμανικό κεφάλαιο για την επικράτησή του 

στη Μικρά Ασία, εν μέρει επιτεύχθηκαν, όχι όμως στο βαθμό που θα 

συνηγορούσε σε απόλυτη επιτυχία του προγράμματος. Ο Rathmman 

διακρίνει τρεις καθοριστικούς λόγους, οι οποίοι αποτέλεσαν 

τροχοπέδη στην προσπάθεια αναγωγής της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας σε οικονομικό προτεκτοράτο της Γερμανίας. Ο 

πρώτος έχει να κάνει με την τουρκική ηγεσία, η οποία αντιλήφθηκε 
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ότι πίσω από τις «φιλικές» προθέσεις των γερμανικών οικονομικών 

κύκλων δεν βρισκόταν παρά η πρόθεση για πλήρη οικονομικό έλεγχο 

της χώρας. Έτσι βρίσκει εξήγηση το γεγονός ότι η Γερμανία μπορούσε 

να χρησιμοποιεί τον ορυκτό πλούτο της χώρας μόνο σε περιορισμένη 

κλίμακα και μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς, μιας και οι δύο χώρες 

ήταν σύμμαχοι στον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο όπως θα επισημανθεί και 

στο επόμενο κεφάλαιο. Έπειτα ήταν δύσκολο για τον γερμανικό 

ιμπεριαλισμό να εκμεταλλεύεται απρόσκοπτα τον φυσικό πλούτο της 

Τουρκίας μιας και τα σύμφωνα φιλίας που είχαν υπογράψει τις 

παραμονές του πολέμου οι δύο χώρες καθιστούσε σχεδόν 

ακατόρθωτο στους κεφαλαιακούς κύκλους της Γερμανίας να 

εφαρμόσουν απευθείας την επιθετική πολιτική τους. Τέλος υπήρχε 

και ο ανταγωνισμός με την Αυστρουγγαρία, η οποία βρισκόταν 

επίσης σε συμμαχία με τις δύο χώρες ως εταίρος της Τριπλής 

Συμμαχίας, ωστόσο διεκδικούσε και εκείνη το μερίδιό της στην 

Ανατολή, ήδη από τις παραμονές της παγκόσμιας πολεμικής 

σύρραξης.197  

 

  

3.4.   Η γερμανική εμπλοκή στους Σιδηροδρόμους της Τουρκίας 

 

Το ενδιαφέρον της Γερμανίας για τους σιδηροδρόμους στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία αρχίζει ήδη από την προτελευταία δεκαετία του 19ου 

αιώνα, όταν πραγματοποιούνται τα ταξίδια του διευθυντικού στελέχους 

της Württembergische Vereinsbank, Alfred von Kaulla, στην 

Κωνσταντινούπολη στα 1886. Ο von Kaulla λειτουργούσε παράλληλα ως 

αντιπρόσωπος της εξοπλιστικής βιομηχανίας Mauser, με την αποστολή 

να κλείσει συμφωνία προμήθειας στρατιωτικών εξοπλισμών με τον 

τουρκικό στρατό για λογαριασμό της γερμανικής βιομηχανίας. Στα 

πλαίσια ενός από τα συχνά ταξίδια του στην οθωμανική πρωτεύουσα, 

δέχεται πρόταση από την κυβέρνηση του Σουλτάνου Αμπτουλ Χαμίτ να 

βολιδοσκοπήσει με την επιστροφή του στη Γερμανία, χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, τα οποία θα ήταν διατεθειμένα να επενδύσουν στην 

κατασκευή των σιδηροδρόμων στην Τουρκία.198  

Τις αρχικές επαφές του von Kaulla με τον διευθυντή της Deutsche Bank, 

Georg von Siemens, στις οποίες διακρίνεται μια διστακτικότητα του 
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γερμανού  μεγαλοτραπεζίτη εξαιτίας του υψηλού επιχειρηματικού 

κινδύνου ενός τέτοιου έργου, διαδέχεται η συμφωνία της 4ης Οκτωβρίου 

του 1888, σύμφωνα με την οποία η Deutsche Bank καθίσταται ανάδοχος 

της κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής από το λιμάνι Χαϊδάρ 

Πασά στην Κωνσταντινούπολη έως την Άγκυρα, με την γερμανική 

τράπεζα να διατηρεί δικαιώματα στη σιδηροδρομική γραμμή για 99 έτη. 

Η επισφράγιση της τελικής συμφωνίας ήρθε στις 4 Μαρτίου του 1889 με 

την ίδρυση της  Anatolische Eisenbahngesellschaft – Société du Chemin 

de fer Ottoman d’Anatolie, μιας εταιρείας η οποία ήταν τουρκικού 

δικαίου μεν, ωστόσο ευρισκόμενη κάτω από την εποπτεία του von 

Siemens και υπό την διεύθυνση του Otto von Kühlmann και ως σκοπό της 

είχε την αναδοχή και εκτέλεση του έργου κατασκευής σιδηροδρομικής 

γραμμής. 199  

Για την αποφυγή διενέξεων με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές Δυνάμεις 

(κυρίως με την Αγγλία και τη Γαλλία), οι οποίες δραστηριοποιούνταν 

στην Τουρκία και για την αποτροπή διπλωματικού επεισοδίου των 

τελευταίων με τη Γερμανία, ο von Siemens προσπάθησε να προσελκύσει 

επενδύσεις εκτός Γερμανίας για την κατασκευή τις γραμμής, 

καθιστώντας διεθνή τον χαρακτήρα της, χωρίς όμως επιτυχία. Οι 

υπόλοιποι επενδυτές που επέδειξαν ενδιαφέρον για τη γραμμή ήταν 

γερμανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτικοί όμιλοι και 

εμπορικοί σύνδεσμοι,  όπως η Württembergische Vereinsbank, η Berliner 

Handels-Gesellschaft, η Robert Warschauer & Co και η Deutsche 

Vereinsbank.
200

  

Τα υλικά για την κατασκευή της γραμμής μεταφέρθηκαν εξ ολοκλήρου 

από τη Γερμανία, ενώ η εταιρία από τη Φρανκφούρτη Philipp Holzmann 

ανέλαβε το έργο της κατασκευής. Η ίδια εταιρία ανέλαβε την κατασκευή 

του σιδηροδρομικού σταθμού Χαϊδάρ Πασά στα 1905. Προμηθευτές των 

υλικών κατασκευής αποτέλεσαν μεγάλες βιομηχανίες της Γερμανίας 

μεταξύ των οποίων, η βιομηχανία χάλυβα Friedrich Krupp AG, η οποία 

ανέλαβε την προμήθεια που αφορούσε στις ράγες των γραμμών, ενώ 

όσον αφορά στις προμήθειες ατμομηχανών  κυρίαρχο ρόλο 

διαδραμάτισαν οι εταιρίες Kraus & Co και J.A. Maffei από το Μόναχο, η 

Hannoversche Maschinenbau AG, η Maschinenfabrik Esslingen καθώς και 

οι Borsig και Henschel.201  
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Ο Ανατολικός Σιδηρόδρομος (Anatolische Eisenbahn) αποτέλεσε την 

απαρχή της γερμανικής επενδυτικής δραστηριότητας στους τουρκικούς 

σιδηροδρόμους, καθώς αποτέλεσε έργο προδρομικό για μια άλλη 

μεγάλη επιχείρηση που επέπρωτο να καταλήξει υπό την αιγίδα της 

Deutsche Bank, την Σιδηροδρομική Γραμμή της Βαγδάτης (Bagdadbahn). 

Αφετηρία λοιπόν του Ανατολικού Σιδηροδρόμου, υπήρξε η 

Κωνσταντινούπολη και η κατασκευή προχωρούσε νότια προς το Εσκί-

Σεχίρ, όπου παρατηρείται η μεγάλη διακλάδωση της γραμμής, με τη μία 

κατεύθυνση να οδηγεί ανατολικά προς στην Ανγκόρα (Άγκυρα), μήκους 

486 χιλιομέτρων, με τα εγκαίνια να πραγματοποιούνται στις 31.12.1892, 

ενώ ο δεύτερος κλάδος, μήκους 445 χιλιομέτρων, είχε κατεύθυνση νότια 

και οδηγούσε στην Κόνια (Ικόνιο), με την αποπεράτωση του οποίου να 

ολοκληρώνεται 28.7.1896.202  

Ο κλάδος αυτός, που κατέληγε στην Κόνια, υπήρξε η αφετηρία του 

Σιδηροδρόμου της Βαγδάτης, για την κατασκευή του οποίου οι 

συζητήσεις είχαν ήδη ξεκινήσει από τον Φεβρουάριο του 1893.203 Η 

τελική συμφωνία για την έναρξη της κατασκευής του σιδηροδρόμου 

επικυρώθηκε επίσημα στις 6 Μαρτίου 1903 μεταξύ των συμβαλλόμενων 

πλευρών, Ανατολικού Σιδηροδρόμου και Οθωμανικής Κυβέρνησης, οι 

οποίες εκπροσωπήθηκαν από τον διευθυντή της Deutsche Bank  Arthur 

Gwinner και τον Τούρκο υπουργό Δημοσίων Έργων Zihni Pascha. Η 

συμφωνία περιελάμβανε μεταξύ άλλων, την κατασκευή της γραμμής από 

την Κόνια ως τον Περσικό Κόλπο με τερματικό σταθμό την πόλη 

Μπάσρα, καθώς και δικαιώματα των Γερμανών αναδόχων της 

κατασκευής για εκμετάλλευση της γραμμής διάρκειας 99 ετών.204 Για τον 

λόγο αυτό ιδρύθηκε η Sociéte Impériale du Chemin de fer de Bagdad , 

εταιρία που λειτουργούσε προς το συμφέρον της Deutsche Bank. 205  

Τη χρηματοδότηση του έργου ανέλαβαν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 

διαφορετικό ποσοστό το καθένα, δηλωτικό της επιρροής του καθώς και 

του δικαιώματός του στα ζητήματα της κατασκευής: η Deutsche Bank 

40 %, η Banque Impériale Ottomane 30 %, η Anatolische Eisenbahn-

Gesellschaft 10 %, η  Wiener Bankverein και η  Schweizerische 
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203
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Kreditanstalt  από 7,5 % εκάστη και τέλος η  Banca Commerciale Italiana  

5 %.206 Παρατηρώντας τα ποσοστά γίνεται αντιληπτό ότι η 

χρηματοδότηση του έργου ήταν κατά το ήμισυ αμιγώς γερμανική 

υπόθεση, ενώ μέτοχοι του έργου καθίστανται επίσης Αυστριακοί, 

Ελβετοί και Ιταλοί, ενώ ο Τουρκικός έλεγχος περιορίζεται σχεδόν στο ένα 

τρίτο των μετοχών.   

Εξαιτίας του μεγέθους και του μεγάλου κόστους της κατασκευής του 

έργου (η Deutsche Bank το υπολόγιζε σε 450 εκατομμύρια μάρκα), τόσο 

ο von Siemens όσο και ο Gwinner προσπάθησαν να προσελκύσουν 

αγγλικές και γαλλικές επενδύσεις στη χρηματοδότηση του έργου, κάτι 

που μπορεί να εξηγηθεί σε διπλωματικό επίπεδο ως καταπραϋντικό 

μέσο στις συχνές διενέξεις μεταξύ των τριών Δυνάμεων σε διπλωματικό 

επίπεδο. Και παρά το γεγονός ότι οι προσπάθειες προσεταιρισμού της 

Αγγλίας έδειχναν να οδεύουν σε ευτυχή κατάληξη, ωστόσο έπεσαν στο 

κενό με την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.207 Τελικά οι 

δαπάνες κατασκευής του έργου καλύφθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την 

έκδοση κρατικών ομολόγων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, την έκδοση 

και διάθεση των οποίων ανέλαβε η Deutsche Bank σε τρεις φάσεις: το 

1904 με αξία ύψους 54 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων, το 1910 με 

αξία 108 εκατομμυρίων φράγκων και το 1912, με την αξία των ομολόγων 

να φτάνει στα 60 εκατομμύρια φράγκα.208 Η κατασκευή της γραμμής, η 

οποία άρχισε στα 1903, διήρκησε μία δεκαετία πριν διακοπεί από τον 

πόλεμο και ενώ απέμεναν 650 χιλιόμετρα ώστε να ολοκληρωθεί, κάτι 

που έγινε μόλις το 1940.209 

Η σημασία του έργου υπήρξε μεγάλη και εκφράστηκε από τους 

ιδεολόγους συγγραφείς που με θέρμη υποστήριζαν την κατασκευή του,  

και τόνιζαν τη σπουδαιότητά του για την προώθηση των γερμανικών 

συμφερόντων. Αποτελούσε το μέσο με το οποίο η Τουρκία θα 

κατακλυστεί με γερμανικά προϊόντα, ενώ η σημασία του έργου από 

στρατιωτική άποψη ήταν εξίσου μεγάλη καθότι θα αποτελούσε μια 

κύρια συγκοινωνιακή αρτηρία μέσω της οποίας ο γερμανικός στρατός θα 

μπορούσε να κινηθεί τάχιστα για την προάσπιση και τη διαφύλαξη των 

συμφερόντων του γερμανικού κεφαλαίου, το οποίο είχε επενδυθεί στην 

περιοχή με κέντρο βάρους τη Μικρά Ασία και τη Μεσοποταμία.210  

Τις περιοχές διέλευσης της Σιδηροδρομικής Γραμμής της Βαγδάτης, 

καθώς και τη σημασία τους για την οικονομία της περιοχής αλλά και της 
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Γερμανίας επισημαίνει ο Rohrbach στη μονογραφία του Die Bagdadbahn, 

στην οποία ο συγγραφέας καταθέτει την προσωπική του μαρτυρία για 

την πορεία των εργασιών κατασκευής της γραμμής μέχρι το 1909, ενώ 

στέκεται ιδιαίτερα στην οικονομία των περιοχών της Μικράς Ασίας. 

Αρχικά στέκεται στη συμμετοχή του γερμανικού κεφαλαίου στην 

κατασκευή του έργου και στον τελικό στόχο, ο οποίος βρίσκει 

πραγμάτωσή του με την εξεύρεση των αναγκαίων αποικιών για τη 

Γερμανία από τις οποίες μπορεί να προμηθεύεται τρόφιμα, πρώτες ύλες 

για τη βιομηχανία καθώς και αγορές για την προώθηση των προϊόντων 

της.211 Ο συγγραφέας δεν παραλείπει να αναφέρει ότι και η Τουρκία θα 

έχει όφελος από την κατασκευή του έργου με τα οφέλη να είναι ορατά 

στον τομέα της βελτίωσης των συγκοινωνιών, της αύξησης των κρατικών 

εσόδων από την εκμετάλλευσή της, της γρήγορης διακίνησης των 

τοπικών προϊόντων στον πληθυσμό της περιοχής και σε στρατιωτικό 

επίπεδο στην γρήγορη μετακίνηση του στρατού σε περίπτωση 

επέμβασης.212 Μαζί με την Τουρκία θα επωφεληθεί και η Γερμανία ως 

χώρα φιλικά διακείμενη προς την πρώτη.213 Προϊόντα όπως το βαμβάκι, 

τα δημητριακά και το πετρέλαιο, τα οποία συναντώνται σε αφθονία στη 

Μικρά Ασία και τη Μεσοποταμία, θα βρουν στο πρόσωπο του 

σιδηροδρόμου αυτού, έναν εξαιρετικό δρόμο ώστε να καταλήξουν ως 

εισαγωγές στη Γερμανία.214  

Παρόμοιες διαπιστώσεις για τα οφέλη της Γερμανίας από τον 

σιδηρόδρομο κάνει και ο Grothe, δίνοντας βαρύτητα στα οφέλη της 

υφαντουργίας από την εισαγωγή βάμβακος μέσω της γραμμής,215 ενώ ο 

K.H. Müller προβαίνει σε αναγωγή της Γραμμής της Βαγδάτης σε οδό 

ύψιστης σημασίας για τη Γερμανία εφάμιλλη της υδάτινου δρόμου του 

πλωτού ποταμού Δούναβη.216  

Για τον Mehrmann-Coblenz σημειώνει, πως εφόσον το μεγαλύτερο 

τμήμα της γραμμής βρισκόταν κάτω από γερμανικό έλεγχο, αυτόματα θα 

σήμαινε το γεγονός αυτό, ότι η γερμανική κυριαρχία θα εκτείνονταν 

πλέον από τη Βόρεια Θάλασσα μέχρι τον Περσικό Κόλπο, ενώ δημιουργεί 
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τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την επικοινωνία με τις γερμανικές 

αποικίες στην Αφρική μέχρι τον Ατλαντικό.217  

 

     

 

 

 

 

4.   Οι στρατιωτικές σχέσεις Γερμανίας - Τουρκίας (1837-1919) 

 

4.1. Απόπειρες για τη μεταρρύθμιση του τουρκικού στρατού πριν την έλευση 

του von der Goltz στην Τουρκία 

 

Οι στρατιωτικές σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία εκκινούν ήδη από τα 

1837, με την αποστολή του Helmuth von Moltke στην Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, έπειτα από παράκληση του Σουλτάνου, με σκοπό την 

αναδιοργάνωση του τουρκικού στρατού. Μαζί με τον von Moltke έφτασαν 

στην Κωνσταντινούπολη ακόμη τρεις Πρώσοι αξιωματικοί, ωστόσο τόσο ο 

μικρός αριθμός της αποστολής, όσο και η γενικότερη νοοτροπία του στρατού 

και των κρατικών αξιωματούχων, αποτελούσαν ισχυροί ανασταλτικοί 

παράγοντες στην επίτευξη των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων.218 Για το λόγο 

αυτό, η παρουσία της πρωσικής αποστολής στην Τουρκία υπήρξε βραχύβια 

και αναχώρησε τον Οκτώβριο του 1839, χωρίς να προβεί σε ουσιαστικές 

μεταρρυθμίσεις στην οθωμανική πολεμική μηχανή. Παρά την 

αναποτελεσματικότητά της, για την οποία σε μεγάλο βαθμό δεν ευθυνόταν 

η ίδια, η αποστολή του von Moltke, άφησε θετικές εντυπώσεις στην 

αυτοκρατορία της Ανατολής, τόσο ώστε η φήμη του επικεφαλής των 

Πρώσων μεταρρυθμιστών  παρέμεινε ζωντανή μέχρι την ανάληψη των ηνίων 

της εξουσίας από τον Αμπουλ Χαμίτ στα 1876 και τις διαπραγματεύσεις του 

με τη γερμανική κυβέρνηση, για την αποστολή μιας νέας μεταρρυθμιστικής 

αποστολής στην Τουρκία.219 Οι ελάχιστοι Πρώσοι αξιωματικοί που απέμεναν 

στην Κωνσταντινούπολη λίγο πριν την έναρξη της περιόδου διακυβέρνησης 

από τον Αμπντουλ Χαμίτ, ήταν βέβαιο ότι δε θα μπορούσαν να επιφέρουν 

αλλαγές στις δομές του στρατιωτικού κατεστημένου της Πύλης, έχοντας και 

ως επιπλέον εμπόδιο το γεγονός ότι δεν κατείχαν την τουρκική γλώσσα. 

Ωστόσο αυτό δε στάθηκε εμπόδιο στην πραγμάτωση ενός άλλου σχεδίου, το 
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οποίο είχε να κάνει με την οργάνωση των παραγγελιών στρατιωτικού 

εξοπλισμού της Τουρκίας από τη Γερμανία. Ο Wallach θεωρεί ότι η 

πραγματική τους αποστολή, ήταν ο προσανατολισμός των αναγκών του 

τουρκικού στρατού σε υλικοτεχνική υποδομή, στην προσφορά της 

γερμανικής εξοπλιστικής βιομηχανίας. Επικαλούμενος ο Wallach μια 

αναφορά του 1873 από την Κωνσταντινούπολη, κάνει λόγο για παραγγελία 

στην Krupp εκ μέρους του τουρκικού στρατού, πεντακοσίων κανονιών και 

πυρομαχικών, συνολικής αξίας ενός εκατομμυρίου τουρκικών λιρών, ενώ 

μέχρι την περίοδο 1875-1877, σύμφωνα με αγγλικές πηγές του συγγραφέα, 

το πυροβολικό του τουρκικού στρατού χρησιμοποιούσε πυροβόλα και 

εξοπλισμό από την Krupp.220  

Η επόμενη στρατιωτική αποστολή Πρώσων αξιωματικών221 στην 

Κωνσταντινούπολη πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 1882, με επικεφαλής 

τον Kaehler, ο οποίος πλαισιώνονταν από τους Kamphoeven, von Hobe και 

Ristow, με τριετή θητεία, η οποία μπορούσε να ανανεωθεί.222 Τα καθήκοντα 

της αποστολής ήταν σε γενικές γραμμές η εξέταση και η αποτίμηση της 

κατάστασης, στην οποία είχε περιέλθει ο οθωμανικός στρατός έπειτα από 

τον τελευταίο ρωσοτουρκικό πόλεμο (1877-1878), στον οποίο υπέστη ήττα, 

καθώς και προτάσεις για την αναμόρφωση του σώματος μέσα από 

μεταρρυθμίσεις με την οικονομική υποστήριξη της Γερμανίας.223  

Έπειτα από εξέταση της κατάστασης, ο Kaehler διέγνωσε διαφθορά στο 

στράτευμα, σε μεγαλύτερο βαθμό από τους υψηλόβαθμους αξιωματικούς, 

απαρχαιωμένες μεθόδους εκπαίδευσης στις στρατιωτικές σχολές και 

έλλειψη στην πρακτική άσκηση224, καθώς και εντελώς διαφορετική 

νοοτροπία σε σχέση με τους συμπατριώτες του, αργούς ρυθμούς στην 

καθημερινότητα, στοιχεία που παρακωλύουν την πρόσληψη νέων ιδεών, 

διαπιστώσεις για τις οποίες συχνά εξέφραζε τη δυσαρέσκειά του στο οικείο 

του περιβάλλον.225 Οι προτάσεις του είχαν να κάνουν εκτός από τις 

παρεμβάσεις στη δομή του στρατεύματος, σε αλλαγές στην προαγωγή των 

αξιωματικών και στην εκπαιδευτική διαδικασία.226  
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Όπως θα γινόταν σύντομα αντιληπτό από τον ίδιο τον Kaehler, η μεγαλύτερη 

πρόκληση, που καλούνταν να φέρει σε πέρας ο ίδιος με την αποστολή του, 

δεν ήταν τόσο να προχωρήσει στις απαιτούμενες τομές στο στράτευμα, όσο 

το να καταφέρει να πείσει τον Αμπτουλ Χαμίτ να του δώσει την άδεια να 

επέμβει. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κατέβαλε ο Πρώσος 

αξιωματικός, έπειτα από αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον σουλτάνο, ώστε 

να αρχίσει επιτέλους τις μεταρρυθμίσεις, πρόοδος δεν είχε συντελεστεί. Η 

ρητορική του Kaehler προσέκρουαν πάνω στην επιφυλακτικότητα και 

καχυποψία του Αμπτουλ Χαμίτ, ο οποίος από την πλευρά του φοβόταν 

μήπως η αλλαγή της κατάστασης στο στράτευμα αποτελέσει την αρχή του 

τέλους για την κυριαρχία του, μιας και ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει το 

στράτευμα για την άνοδό του στον θρόνο.227 

Για τους παραπάνω λόγους, το φιλόδοξο σχέδιο του Kaehler για ανασύσταση 

του οθωμανικού στρατεύματος σύμφωνα με τα πρότυπα της πρωσικής 

πολεμικής μηχανής, πρακτική για την οποία θα επικριθεί αργότερα από τον 

von der Goltz,228 δεν υλοποιήθηκε, με τον σουλτάνο να επικαλείται εκτός 

των άλλων και την έλλειψη οικονομικών πόρων ως ανασταλτικό παράγοντα 

για τον σκοπό αυτό.229   

 

 

 

 

 

4.2. Η παρουσία και το έργο του von der Goltz στην Τουρκία  

 

Η αναποτελεσματικότητα των προηγούμενων αποστολών της Γερμανίας 

ώθησε τον Αμπτουλ Χαμίτ στις αρχές του 1883 στη διατύπωση αιτήματος 

προς τον Γερμανό πρέσβη von Radowitz, στο οποίο ζητούσε την αποστολή 

ενός αξιωματικού εγνωσμένης αξίας, ο οποίος θα αναλάμβανε τη διεύθυνση 

και την αναμόρφωση των στρατιωτικών σχολών στην Κωνσταντινούπολη. Η 

επιλογή της Γερμανικής κυβέρνησης άκουγε στο όνομα Colmar Freiherr von 

der Goltz και μόνο τυχαία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, καθώς ο Goltz είχε 

προκαλέσει δυσαρέσκεια στους γερμανικούς στρατιωτικούς κύκλους με τη 

δημοσίευση ενός βιβλίο στο οποίο αναφερόταν με κολακευτικά λόγια για 

τον Gambetta, πράγμα όχι και τόσο σύνηθες καθώς Γαλλία και Πρωσία είχαν 
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νωπές μνήμες από την μεταξύ τους σύρραξη στα 1870.230 Η δυσαρέσκεια 

αυτή σε συνδυασμό με τη δεινή οικονομική κατάσταση του Goltz 

συνετέλεσαν στην απόφασή του να έρθει στην Κωνσταντινούπολη στις 18 

Ιουνίου του 1883. Στις 25 Αυγούστου του ιδίου έτους ο Kaiser Wilhelm I 

επικυρώνει την ανάληψη των καθηκόντων του Goltz στο οθωμανικό 

στράτευμα με τον βαθμό του αντισυνταγματάρχη, με τη δυνατότητα να 

επιστρέψει στο πρωσικό στράτευμα μέχρι την 1η Οκτωβρίου 1885.231 

Ο Goltz άρχισε άμεσα και με μεγάλο ζήλο να συλλέγει πληροφορίες για την 

κατάσταση στις στρατιωτικές σχολές και στο στράτευμα γενικότερα 

επωφελούμενος από το γεγονός ότι η άφιξή του το καλοκαίρι του 1883 

συνέπεσε με τη δίμηνη διακοπή της λειτουργίας των σχολών. Σύμφωνα με 

τον Wallach, υπήρξε αρχικά απαισιόδοξος καθώς λαμβάνοντας υπόψη του 

και το έργο των προγενέστερων γερμανικών αποστολών στην περιοχή, 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μεταρρυθμίσεις με μακροχρόνια ισχύ δεν 

ήταν εύκολο να επιτευχθούν και ότι οι μέχρι τότε αναφορές σχετικά με το 

στράτευμα είχαν περισσότερο τον χαρακτήρα μιας ακαδημαϊκής μελέτης 

χωρίς να έχουν ωστόσο δρομολογηθεί οι αλλαγές που είχαν εξαχθεί ως 

συμπέρασμα από αυτές.232 

Σχετικά σύντομα ο Goltz βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο ζητήματα τα οποία 

τον έφεραν σε δύσκολη θέση και του προκάλεσαν δυσαρέσκεια. Το πρώτο 

από αυτά είχε να κάνει με την παρουσία του Οσμάν Πασά στα στρατιωτικά 

πράγματα του οθωμανικού κράτους, καθώς ο τελευταίος υπήρξε σε σταθερή 

βάση αντίθετος με τις όποιες μεταρρυθμίσεις στο στράτευμα, παρά το 

γεγονός ότι είχαν παρατηρηθεί σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό φαινόμενα 

πλήρους αποδιοργάνωσης, τα οποία περιελάμβαναν την πλήρη απουσία της 

πρακτικής άσκησης του στρατεύματος. Η εκπαίδευση γινόταν αποκλειστικά 

σε θεωρητική βάση και επιπλέον εκπονούνταν σχέδια επί χάρτου τα οποία 

αφενός παρέμεναν άγνωστα στα μέλη της γερμανικής στρατιωτικής 

αποστολής και αφετέρου ουδέποτε έβρισκαν πρακτική εφαρμογή. Ο Goltz 

ήταν πλέον πεπεισμένος ότι μεταρρυθμίσεις στο στράτευμα με την 

παρουσία του Οσμάν δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Το δεύτερο γεγονός που 

έφερε σε δύσκολη θέση τον Πρώσο αντισυνταγματάρχη και σε ευθεία 

σύγκρουση με τον Οθωμανό μονάρχη ήταν η αποκάλυψη στις αρχές του 

1884, ότι ο σουλτάνος διατηρούσε κατάσκοπο στις στρατιωτικές σχολές, ο 

οποίος τον ενημέρωνε για όλες τις κινήσεις εντός της σχολής και προπάντων 

για τη δραστηριότητα των Γερμανών. Έπειτα από την έντονη αντίδραση του 

Goltz, ο οποίος έφτασε στα πρόθυρα παραίτησης, και υπό το βάρος της 
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κριτικής του ξένου τύπου για τις παραπάνω αστοχίες του, αναγκάστηκε ο 

σουλτάνος να αποσύρει τον κατάσκοπό του από τις σχολές.233  

Παρά το σχετικά ανορθόδοξο ξεκίνημά του, ο von der Goltz δεν πτοήθηκε 

και προσπάθησε να συνεχίσει απερίσπαστος το έργο του. Μάλιστα ως 

επιτυχία στο ενεργητικό του καταγράφεται μια στρατιωτική άσκηση που 

κατάφερε να πραγματοποιήσει τον Ιούνιο του 1885. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι οι ασκήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν χωρίς βολές από 

εκπαιδευόμενους καθώς ο σουλτάνος αρνήθηκε να δώσει την συγκατάθεσή 

του στον Goltz, γεγονός που επανέφερε στο μυαλό του τελευταίου τις 

σκέψεις για παραίτηση. Παράλληλα με αυτή την προσωπική του επιτυχία, 

αντιλήφθηκε ότι η μεγαλύτερη τροχοπέδη για την αναδιοργάνωση του 

τουρκικού στρατού δεν ήταν άλλος παρά ο ίδιος ο σουλτάνος, ενώ από την 

επιθετική του ρητορική δεν ξέφυγαν οι Kaehler, Kamphoever και Ristow με 

τον Goltz να τους καταλογίζει σοβαρά λάθη που είχαν να κάνουν με την 

εισαγωγή γερμανικών προτύπων συμπεριφοράς, κάτι εντελώς άγνωστο και 

εκ των πραγμάτων ανεφάρμοστο από στρατιώτες διαφορετικής 

ιδιοσυγκρασίας. Αυτό που πρέπει να αναγνωριστεί στον Goltz είναι η 

εισαγωγή νέων μαθημάτων στις στρατιωτικές σχολές τα οποία είχαν ως 

θεματική τους, την επιχειρησιακή δεξιότητα των αξιωματικών, την χρήση 

των όπλων, την πολεμική ιστορία, την ιστορία της τέχνης του πολέμου, την 

οργάνωση ξένων στρατευμάτων, οθωμανική στρατιωτική ιστορία, 

στρατηγική γεωγραφία και στατιστική καθώς και εφαρμοσμένη τακτική στο 

πεδίο της μάχης. Μέσα από την εισαγωγή των μαθημάτων αυτών ήλπιζε ότι 

το οθωμανικό στράτευμα θα πλησίαζε περισσότερο στα σύγχρονα 

ευρωπαϊκά, απαλλαγμένο πλέον από τις απαρχαιωμένες δομές εκπαίδευσης 

του παρελθόντος. Επίσης ήλπιζε ότι θα καταφέρει να επαναφέρει τις 

ασκήσεις ρίψεως βολών.234  

Πρέπει να σημειωθεί ότι ανεξάρτητα από την παρουσία του von den Goltz 

στην Κωνσταντινούπολη, τα μέλη της τελευταίας πρωσικής στρατιωτικής 

αποστολής με επικεφαλής Kaehler, συνέχισαν την δραστηριότητά τους στο 

οθωμανικό έδαφος. Τον  Μάιο του 1885, ο αυτοκράτορας Wilhelm I 

αποφάσισε την παράταση της παραμονής του Kaehler και των μελών της 

ομάδας του Kamphoevener, von Hobe και Ristow για τρία ακόμη χρόνια 

έπειτα από επιθυμία και του ίδιου του σουλτάνου και παρά το γεγονός ότι 

δεν είχαν να επιδείξουν κάτι  αξιόλογο σαν προσφορά. Από την πλευρά τους 

οι Πρώσοι αξιωματικοί έβλεπαν τον οθωμανικό στρατό ως μια εξαίρετη 

πηγή εσόδων καθώς ο Kaehler λάμβανε ετησίως 40.000 γαλλικά φράγκα ενώ 
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οι υπόλοιποι αξιωματικοί της ομάδας του από 30.000 γαλλικά φράγκα 

έκαστος.235 

Μετά τον θάνατο του Kaehler, τον Νοέμβριο του 1885 και παρά το γεγονός 

ότι ο ίδιος ποτέ δεν είχε ανακηρυχθεί επίσημα ως αρχηγός της γερμανικής 

στρατιωτικής αποστολής, δεν έγιναν ενέργειες για την πλήρωση της κενής 

θέσης που άφηνε, καθώς ο σουλτάνος τον είχε τοποθετήσει σαν δεύτερο 

αρχηγό του επιτελείου στρατού μαζί με τον στρατηγό Edhem Pascha. Την 

επόμενη χρονιά αποφάσισε ο σουλτάνος να τοποθετήσει τον Goltz στο 

τουρκικό επιτελείου, δίνοντάς του τη θέση του υποδιοικητή, πράγμα που 

δήλωνε κατηγορηματικά μια υποβάθμιση σε σχέση με τη θέση που κατείχε ο 

Kaehler. Παρά το γεγονός πως ο Goltz κατείχε πλέον επιτελική θέση στον 

οθωμανικό στρατό και ήταν επιφορτισμένος με αρμοδιότητες που είχαν να 

κάνουν με την εκπόνηση σχεδίων μάχης και την προετοιμασία του 

στρατεύματος για την εφαρμογή τους, είχε ωστόσο να αντιπαρατεθεί με 

ανυπέρβλητες δυσκολίες που του έθεταν οι περιορισμοί του στρατιωτικού 

κατεστημένου, καθιστώντας μηδαμινά τα περιθώρια για αυτενέργεια και την 

επιρροή του στο στράτευμα σχεδόν ανύπαρκτη. Συμπληρωματικά πρέπει να 

αναφερθεί ότι ο Goltz είχε επιλεγεί σε μια επιτροπή που στόχευε στην 

ενίσχυση της γραμμής της Τσατάλτζας, η οποία αποτελούσε την κύρια 

γραμμή άμυνας της Κωνσταντινούπολης από επιθέσεις των Ευρωπαίων, 

γεγονός στο οποίο συνετέλεσε και ο Τούρκος υπουργός των στρατιωτικών. Ο 

Αμπτουλ Χαμίτ ωστόσο δεν ήταν σύμφωνος με την απομάκρυνση του Goltz 

από την Κωνσταντινούπολη.236    

Τα βασικά καθήκοντα του Goltz παρέμεναν ουσιαστικά στο πεδίο της 

αναμόρφωσης των στρατιωτικών σχολών. Η Σχολή Πολέμου (Makteb-

harbiye) της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χωρίζονταν στη Γενική Σχολή 

Στρατιωτικών και στη Σχολή των Αξιωματικών, με τις δύο σχολές να μην 

έχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους, ωστόσο οι απαιτήσεις στη 

δεύτερη ήταν σαφώς περισσότερες από αυτές της πρώτης. Η ήδη γνωστή 

διαπίστωση του Goltz σχετικά με την πλήρη απουσία της πρακτικής άσκησης 

των εκπαιδευόμενων συνδυάζονταν με την διδασκαλία μαθημάτων 

αστρονομίας, ανώτερων μαθηματικών, τοπογραφίας και ανέγερσης 

οικοδομημάτων, τα οποία επίσης διδασκόταν σε θεωρητικό επίπεδο. 

Παρόλο που ο Οσμάν είχε δηλώσει την αντίθεσή του στη μεταρρύθμιση των 

σχολών, εντούτοις ζήτησε από τον Goltz να κάνει πρακτικότερο το 

εκπαιδευτικό έργο σε αυτές, με τον Goltz να φιλοδοξεί να μεταρρυθμίσει τις 

σχολές με βάση τη Γερμανική Σχολή Πολέμου και τη Βερολινέζικη Ακαδημία 

Πολέμου. Η άμεση συνεισφορά του Goltz αποτελούσε ο περιορισμός των 

θεωρητικών μαθημάτων και η προσπάθεια να αυξηθεί η βαρύτητα της 
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πρακτικής εξάσκησης. Ο ίδιος ο πρώσος αξιωματικός  συνέγραψε πάνω από 

4000 σελίδες για εγχειρίδια μελέτης στην τουρκική γλώσσα για τους 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, τους οποίους ο ίδιος μοχθούσε να προωθήσει.237 

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα του Goltz θα μεταφραστεί αργότερα σε 

αξιοσημείωτα κέρδη για την γερμανική πολιτική και στρατιωτική επιρροή 

στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς ο ίδιος ήταν εξαιρετικά αγαπητός 

στους μαθητές του και οι περισσότεροι από αυτούς αναμείχθηκαν ενεργά με 

την πολιτική, εξυπηρετώντας τα συμφέροντα της Γερμανίας.238 

Ο Goltz αποτελούσε παράδειγμα ανθρώπου, ο οποίος είχε αφιερωθεί 

ολοκληρωτικά προς την εκπλήρωση του σκοπού, για τον οποίο βρέθηκε στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν πρέπει να στην κατεύθυνση αυτή να 

θεωρηθεί παράξενο το γεγονός ότι, ο ίδιος με τον ερχομό του 1886 και την 

λήξη της σύμβασής του, δεν φαινόταν διατεθειμένος να την ανανεώσει, 

θεωρώντας ότι δεν επετεύχθησαν οι στόχοι τους οποίους είχε θέσει, ενώ 

ταυτόχρονα αποτελούσε η απροθυμία του αυτή, έμμεση μομφή κατά της 

πολιτικής του σουλτάνου στα στρατιωτικά ζητήματα. Ο Αμπτουλ Χαμίτ από 

την πλευρά του κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια ώστε να καταφέρει να 

μεταπείσει τον Πρώσο αξιωματικό. Σύμφωνα με τον Wallach, ο οποίος 

επικαλείται την αναφορά του αυστριακού στρατιωτικού ακολούθου στην 

οθωμανική πρωτεύουσα στις αρχές Ιουνίου 1886, ο Goltz προέβαλε τις δικές 

του αξιώσεις προκειμένου να παραμείνει στη Τουρκία, οι οποίες 

αφορούσαν:  

1) τα δικαιώματά του, τα οποία έπρεπε να εξομοιωθούν με αυτά των 

γηγενών αξιωματικών, 

2) ο κύκλος με τον οποίο θα συσχετίζεται να είναι σαφώς καθορισμένος και 

3) να προωθηθούν οι προτεινόμενες από αυτόν μεταρρυθμιστικές 

προτάσεις  σχετικά με τις αρμοδιότητες των αξιωματικών και την 

ελεύθερη διεξαγωγή στρατιωτικών γυμνασίων.239  

 Ο σουλτάνος άκουσε με ενδιαφέρον τις απαιτήσεις του Goltz, δεν έδειχνε 

όμως τη διάθεση να τις ενστερνιστεί παρά το γεγονός ότι επιθυμούσε την 

παραμονή του. Η τακτική που ακολούθησε ο Αμπτουλ Χαμίτ κινήθηκε 

περισσότερο στα πλαίσια της γνωστής ανατολίτικης τακτικής των 

διαπραγματεύσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν παροχές και δώρα με σκοπό 

την μεταστροφή της αρνητικής θέσης της άλλης πλευράς. Πιο συγκεκριμένα 

προτάθηκε στον Goltz αύξηση των ετήσιων αποδοχών του στις 50000 

γαλλικά φράγκα, την προαγωγή του στη θέση του αντιστράτηγου με 

ταυτόχρονη ισχυροποίηση της θέσης στο επιτελείου στρατού καθώς και 
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πολλά άλλα. Εκτός από το οικονομικό δέλεαρ, το οποίο ήταν μεγάλο, από 

την πλευρά της τουρκικής ηγεσίας επιστρατεύτηκαν και άλλοι τρόποι, οι 

οποίοι θα παρέτειναν την παραμονή του Goltz στην Τουρκία. Ο πιο 

σημαντικός από αυτούς υπήρξε η παράκληση του τουρκικού υπουργείου 

των Στρατιωτικών προς το υπουργείο των Εξωτερικών της Γερμανίας, με την 

οποία ζητούσε να επιμηκυνθεί η παρουσία του Πρώσου πάση θυσία. 

Ακολούθησε ταυτόχρονη παράκληση του Αμπτούλ Χαμίτ προς τον Wilhelm I 

για τον ίδιο σκοπό, καθώς και προαγωγή όλων των Πρώσων αξιωματικών 

στην Τουρκία ως δείγμα αναγνώρισης των υπηρεσιών που προσέφεραν στην 

Τουρκία. 240 

Την 1η Ιουλίου 1886 του ιδίου έτους η απόφαση εκ μέρους του Γερμανού 

Kaiser είχε ληφθεί. Ο von der Goltz έπρεπε να παραμείνει στην Τουρκία. Το 

σημαντικό αυτό γεγονός επισφραγίστηκε στις 22 του ίδιου μήνα με την 

επισημοποίηση της ανανέωσης της παραμονής του Goltz για άλλα τρία 

χρόνια στην Κωνσταντινούπολη.241  

Σχετικά με τους υπόλοιπους Πρώσους αξιωματικούς, οι οποίοι 

εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην Τουρκία, το συμβόλαιο των οποίων 

έληγε στις αρχές καλοκαιριού του 1888, υπήρχε η πρόθεση από πλευράς του 

σουλτάνου να προχωρήσει στην ανανέωσή τους. Για τον λόγο αυτό 

παρακάλεσε τον Kaiser να διασφαλίσει τη θέση τους στον πρωσικό στρατό 

ακόμη και μετά την εκ νέου τριετή παραμονή τους στην Τουρκία. Οι 

αξιωματικοί με τη σειρά τους απαίτησαν από τον σουλτάνο αύξηση των 

αποδοχών τους, αίτημα που ικανοποιήθηκε. Μετά από αυτή την εξέλιξη 

Hobe και Ristow εξέφρασαν αμέσως την πρόθεσή τους να παραμείνουν στον 

οθωμανικό στρατό, ενώ ο Kamphoeven αρχικά σχεδίαζε την επάνοδό του 

στον πρωσικό στρατό, αλλά εξαιτίας ενός προβλήματος υγείας της συζύγου 

του, που δεν της επέτρεπε ένα τόσο μακρύ ταξίδι, αποφάσισε και αυτός να 

παραμείνει για λίγο ακόμη στην υπηρεσία του σουλτάνου. Σύμφωνα με τον 

Wallach, ο Kamphoever παρέμεινε τελικά στον οθωμανικό στρατό μέχρι το 

1909, συμπληρώνοντας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 27 χρόνια υπηρεσίας και 

φτάνοντας στον βαθμό του στρατηγού.242 

Με την εκπνοή του συμβολαίου του Goltz στα 1889, ο Πρώσος αξιωματικός 

εξέφρασε την πρόθεσή του να μην ανανεώσει εκ νέου τη συμφωνία με τον 

σουλτάνο, προβάλλοντας για ακόμη μία φορά μια σειρά από λόγους αρκετά 

σοβαρούς: 
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1) Η μεταρρυθμιστική του προσπάθεια στο οθωμανικό στράτευμα επί μία 

διετία δεν σημείωσε καμία πρόοδο με κύριο υπεύθυνο τον ίδιο τον 

σουλτάνο, ο οποίος δεν συναινούσε στις απαιτήσεις του Goltz, 

2) οι προετοιμασίες για μια σχεδιαζόμενη επιστράτευση δεν στέφθηκαν 

από επιτυχία και  

3) παρά τις εντατικές του προσπάθειες δεν ελήφθησαν τα αναγκαία μέτρα 

για την άμυνα της Κωνσταντινούπολης από ενδεχόμενο κίνδυνο 

ερχόμενο από τη Μαύρη Θάλασσα.243 

Ο σουλτάνος μεταχειρίστηκε τη γνωστή μεθοδολογία, για την οποία 

έγινε αναφορά πιο πάνω. Αφού εξέφρασε στον ίδιο τον Goltz, το πόσο 

ευχαριστημένος ήταν από την παρουσία του στο στράτευμα και από τις 

υπηρεσίες τις οποίες προσέφερε, του πρότεινε να παραμείνει 

τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο στην Τουρκία, αν και βαθύτερη επιθυμία 

του ιδίου ήταν να επιμηκυνθεί η παρουσία του για μία πενταετία ακόμη. 

Συμπληρωματικά του πρότεινε πέρα από τον ετήσιο μισθό του ακόμη 

1000 τουρκικές λίρες. Ο Goltz από την πλευρά του εξήγησε στον 

σουλτάνο ότι οι λόγοι της επιθυμίας του να αποχωρήσει από την 

Τουρκία δεν ήταν οικονομικής φύσης και συνέχισε τις διαπραγματεύσεις 

από την αφετηρία της πραγματοποίησης των μεταρρυθμίσεων που ενώ 

υπήρχαν ως σχέδια, δεν υλοποιούνταν ποτέ. Τελικά ο Goltz θα 

παραμείνει στην Τουρκία, μετά από επιθυμία της γερμανικής 

κυβέρνησης ώστε να προωθηθούν οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών 

σε επίπεδο στρατιωτικών εξοπλισμών. Παρά την παραμονή του Goltz, οι 

μεταρρυθμίσεις που πρότεινε δεν υλοποιήθηκαν εντέλει, ωστόσο ο 

Πρώσος αξιωματικός έμεινε ικανοποιημένος από το γεγονός ότι 

προωθούσε τα συμφέροντα της χώρας του.244 

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον που επέδειξε η Γερμανία για την πλήρωση 

της θέσης στο τουρκικό πυροβολικό, η οποία δεν είχε καλυφθεί από 

κάποιον αντικαταστάτη έπειτα από τον θάνατο του Kaehler. 

Επιπροσθέτως μετά τον θάνατο του Ristow στα 1891,  η αποστολή των 

πρώσων αξιωματικών αριθμούσε ένα μέλος λιγότερο. Πηγή του έντονου 

αυτού ενδιαφέροντος ήταν να προστατευτεί η θέση πάση θυσία από 

πιθανή γαλλική επιρροή. Σύμφωνα με τον Goltz, ο αντικαταστάτης του 

Kaehler θα έπρεπε να είναι άτομο της εμπιστοσύνης της κυβέρνησης 

ώστε να είναι σε θέση να δρομολογεί αποτελεσματικότερα τα 

συμφέροντα των γερμανικών βιομηχανιών εξοπλισμών που 

δραστηριοποιούνταν στην Τουρκία, όπως η Krupp και η Gruson. Επιλογή 

από την γερμανική πλευρά ήταν  ο ταγματάρχης Stefffen, η 

σταδιοδρομία του οποίου υπήρξε βραχύβια καθώς πέθανε την ίδια 
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χρονιά. Στη θέση κλήθηκε ο von Grumbckow, επίσης ταγματάρχης στον 

βαθμό, ο οποίος έφτασε τον  Μάρτιο του 1892 στην Κωνσταντινούπολη 

και υπέγραψε με τη σειρά του συμβόλαιο παραμονής στο στράτευμα 

διάρκειας τριών ετών.245 

Παράλληλα με το έντονο ενδιαφέρον της Γερμανίας για την προώθηση 

των συμφερόντων της στον τομέα τον εξοπλισμών, παρατηρείται η 

παραδοχή από την πλευρά του Kamphoeven στα 1892, πως παρά την 

πολυετή παρουσία της πρωσικής στρατιωτικής αποστολής στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο ίδιος αριθμούσε ήδη 11 χρόνια παρουσίας 

στην περιοχή, δεν είχε συντελεστεί ουσιαστική πρόοδος στον τουρκικό 

στρατό από πλευράς μεταρρυθμίσεων.  Η παραδοχή της μη προόδου 

έφτασε μέσω του Γερμανού πρέσβη von Radolin στον καγκελάριο von 

Caprivi, με τον πρέσβη να αναφέρει ως ανασταλτικούς παράγοντες την 

έλλειψη κατανόησης, καθώς και την παθητική αντίσταση από την 

πλευρά των Τούρκων. Σύμφωνα με τον Wallach: «Είναι η πρώτη φορά 

που εμφανίζεται ο όρος “παθητική αντίσταση” σε γερμανική αναφορά 

και θα εμφανίζεται με αυξανόμενη συχνότητα σε αναφορές μέχρι το 

τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου». 246 Η παθητική αντίσταση 

μεταφράζεται ως ανυπακοή των Τούρκων προς τις προτάσεις των 

Γερμανών μεταρρυθμιστών, ενώ αποτελεί ταυτόχρονα μια μορφή 

έκφρασης της δυσαρέσκειας από την πλευρά των Τούρκων. 

Δυσαρέσκεια όμως υπήρχε και στην αντίπερα όχθη και πιο 

συγκεκριμένα στον von Grumbckow, ο οποίος δυσαρεστήθηκε μόλις 

αντιλήφθηκε την καχυποψία με την οποία τον αντιμετώπιζε ο Αμπτουλ 

Χαμίτ. Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατούσε είναι η δήλωση του 

Αυστριακού στρατιωτικού ακολούθου στην Κωνσταντινούπολη στην 

αναφορά του με ημερομηνία 31 Ιανουαρίου 1895: «Καμία επιτυχία σε 

καμία κατεύθυνση».247  

Η στασιμότητα, η οποία διέκρινε την μεταρρυθμιστική προσπάθεια, 

αποτέλεσε το σημείο αφετηρίας για τον von der Goltz, ώστε να 

εκφράσει την πρόθεσή του να παραιτηθεί τον Μάιο του 1893 από τα 

καθήκοντά του στον οθωμανικό στρατό. Γνώριζε παρόλα αυτά ότι 

επιθυμία του σουλτάνου και του Γερμανού Kaiser ήταν η παραμονή του 

στην Κωνσταντινούπολη. Ένας ακόμη παράγοντας, ο οποίος 

δημιουργούσε δυσάρεστες καταστάσεις στον Πρώσο αξιωματικό ήταν η 

συνεχής καχυποψία του σουλτάνου προς το πρόσωπό του, η οποία 

έβρισκε ως μορφή έκφρασής της, την συνεχή κατασκοπεία των 

κινήσεων του Goltz. Ωστόσο παρόλη την καχυποψία του, πηγή της 
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οποίας ήταν η ανησυχία για τη διατήρηση της εξουσίας του, ο Αμπτουλ 

Χαμίτ με διάταγμά του, επέτρεψε στον Goltz να αρχίσει την 

μεταρρυθμιστική του προσπάθεια δίνοντας βαρύτητα στην 

αναμόρφωση της διαδικασίας στρατολόγησης νεοσυλλέκτων ανά 

περιοχές, κάτι που ο Goltz αντιλαμβανόταν ως την τελευταία υπηρεσία 

που θα μπορούσε να προσφέρει στην Τουρκία. Από πλευράς της 

γερμανικής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη και της γερμανικής 

κυβέρνησης στο Βερολίνο, ήταν δεδομένη η θέληση της παραμονής του 

Goltz στην Τουρκία, καθώς σύμφωνα με αναφορά του πρέσβη von 

Radolin στον καγκελάριο von Caprivi με ημερομηνία 20 Μαΐου 1893, 

συνδέεται το όνομα του Πρώσου αξιωματικού με τα γερμανικά 

συμφέροντα στον τομέα της γερμανικής επιρροής στον τουρκικό στρατό 

και στο εμπόριο των εξοπλισμών. Επισημαίνεται ότι η αξία των 

υπηρεσιών του Goltz προς τη Γερμανία είναι ανεκτίμητη.248 

Αποτελεί επομένως η παραπάνω αναφορά ξεκάθαρη δήλωση του 

χαρακτήρα της αποστολής του von der Goltz. Από τη μία πλευρά η 

επιθυμία της Γερμανίας όχι τόσο για την αναδιοργάνωση του 

οθωμανικού στρατεύματος όσο η εξασφάλιση της επιρροής της σε αυτό 

και από την άλλη το επικερδές για τη Γερμανία εξαγωγικό εμπόριο 

στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Τουρκία, το οποίο καλούνταν ο 

Πρώσος αξιωματικός να διαφυλάξει και να προωθήσει. Καθίσταται 

σαφές ότι απώτερος σκοπός της Γερμανίας ήταν η δημιουργία των 

θυλάκων εκείνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι οποίοι θα της 

επέτρεπαν να έχει τον πλήρη έλεγχο στην οικονομία, στον στρατό και 

στην πολιτική σκηνή. Στους δύο πρώτους τομείς η προσπάθεια  άρχισε 

να αποφέρει χειροπιαστά αποτελέσματα, όπως καταδείχθηκε ως τώρα. 

Όσο για τον έλεγχο της πολιτικής, ο von der Goltz είχε κάνει ήδη την 

προεργασία του  στις στρατιωτικές σχολές, προετοιμάζοντας τους 

αξιωματικούς, οι οποίοι μετά την επανάσταση των Νεότουρκων, θα 

αναλάβουν τις τύχες της χώρας. 

Επιστρέφοντας στην περίπτωση του Goltz και της παραμονής του στην 

Κωνσταντινούπολη, αξίζει να αναφερθεί ότι ο ίδιος εξέφραζε την 

πρόθεσή του να παραμείνει στην υπηρεσία του υπό την προϋπόθεση να 

του ανατεθεί μια σημαντική στρατιωτική αποστολή, η οποία θα 

σχετιζόταν με μια διαδικασία επιστράτευσης ή με μια αποστολή 

τοπογραφικού χαρακτήρα ή με την επίβλεψη της κατάστασης 

ολόκληρου του στρατεύματος. Τελικά ο Goltz παρέμεινε στην Τουρκία 

μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του 1895, αφού πρώτα του ανατέθηκε μια 

αποστολή στη Θεσσαλονίκη και στα ελληνοτουρκικά σύνορα στην 

Ελασσόνα και  αφού κατάφερε με τη βοήθεια της γερμανικής πρεσβείας 
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να παρακάμψει το αίτημα του σουλτάνου για εκ νέου πενταετή 

παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη.249  

 

 

 

 

4.3. Η γερμανική στρατιωτική αποστολή στην Τουρκία από την 

αναχώρηση του von der Goltz ως το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων 

 

Μετά την αποχώρηση του von der Goltz από τα καθήκοντά του, την 

πρώτη Νοεμβρίου του 1895, έμενε κενή η θέση του οργάνου, το οποίο 

ενεργώντας σύμφωνα με τις εντολές της γερμανικής κυβέρνησης θα 

αποτελούσε το μέσω επιρροής του Βερολίνου στον οθωμανικό στρατό. 

Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η δημιουργία της θέσης του Γερμανού 

στρατιωτικού ακολούθου στην Κωνσταντινούπολη, η οποία δεν 

υφίστατο έως τη στιγμή εκείνη. Σύμφωνα με τον Wallach, η θέση του 

στρατιωτικού ακολούθου εξυπηρετούσε το Βερολίνο σε πολλαπλά 

επίπεδα, όπως πολλαπλά ήταν και τα γερμανικά μέτωπα στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ιδιαίτερα στέκεται ο ερευνητής, στις 

αναφορές του στρατιωτικού ακολούθου για την κατάσταση στο 

στράτευμα, την επιμέλεια για τη συνέχιση της πλήρωσης των 

σημαντικών θέσεων που κατείχαν οι Γερμανοί  εκ νέου από Γερμανούς, 

όπως και στην προώθηση των συμφερόντων της γερμανικής 

εξοπλιστικής βιομηχανίας. Επίσης το ζήτημα της Σιδηροδρομικής 

Γραμμής της Βαγδάτης, καθώς και γενικότερα ζητήματα γερμανικού 

κεφαλαίου που είχε ήδη επενδυθεί στην Τουρκία περιλαμβάνονταν στη 

σφαίρα επιρροής του ακολούθου. Σημαντικέ υπηρεσίες από τη θέση 

αυτή προσέφεραν οι von Morgen, von Strempel, von Leipzig, von Lossow 

και στα ζητήματα του ναυτικού ο Humann.250 

Μετά το πέρας της εποχής του von der Goltz και μέχρι το 1898 η 

επίσημη γερμανική αποστολή μεταρρυθμιστών αριθμούσε τρία μέλη: 

τον Kamphoever, τον Grumbckow και τον Kalau vom Hofe. Επίσης 

υπήρχαν ακόμη τέσσερις Γερμανοί, πρώην αξιωματικοί, οι οποίοι 

δρούσαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: ο βαρόνος von Brockdorff, ο 

οποίος είχε αναλάβει την ανασυγκρότηση του μέρους του οθωμανικού 

ιππικού, ο Heuser, του οποίου ενασχόληση ήταν η διδασκαλία της 

γερμανικής γλώσσας στις στρατιωτικές σχολές, ο Hausschild, 

επιφορτισμένος με την διδασκαλία της τακτικής στις στρατιωτικές 

σχολές και ο Fitzau, ο οποίος μέχρι το 1893 ήταν μέλος του προσωπικού 
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των στρατιωτικών σχολών και έκτοτε δεν είχε κάποια ουσιαστική 

απασχόληση. Τον Φεβρουάριο του 1899, εντάχθηκαν στο δυναμικό της 

αποστολής ο von Mesmer-Saldern στον τομέα του πυροβολικού και ο 

von  Rüdgisch, ο οποίος κατέλαβε θέση στο ιππικό, Η προσθήκη νέων 

μελών στην αποστολή συνεχίστηκε στα 1901, με τον von Ditfurth να 

καταλαμβάνει θέση στο πεζικό, τον Imhoff στο πυροβολικό και τέλος τον 

Auler στη διοίκηση της αποστολής. Πάντως σύμφωνα με τον επικεφαλής 

της αυστριακής στρατιωτικής αποστολής στην Κωνσταντινούπολη 

Pomiankowski, η προσφορά των γερμανών μεταρρυθμιστών ήταν η 

αναμενόμενη καθώς οι ίδιοι ασκούσαν ελάχιστη επιρροή σε ζητήματα 

που αφορούσαν την οργάνωση, την εκπαίδευση και την προετοιμασία 

του οθωμανικού στρατεύματος.251  

Στα 1905 ο σουλτάνος απευθύνεται παρακλητικά στον Γερμανό 

στρατιωτικό ακόλουθο, με σκοπό την αποστολή Τούρκων αξιωματικών 

στη Γερμανία, ώστε να εκπαιδευτούν στα νέα τύπου πυροβόλα. Ο 

στρατιωτικός ακόλουθος της γερμανικής πρεσβείας με δεδομένη την 

επιφυλακτικότητα σε μια τέτοια προοπτική αντιπρότεινε την σύντομη 

εκπαίδευση των Τούρκων αξιωματικών σε γερμανικά τάγματα 

πυροβολικού και συνέχιση της εκπαίδευσης  στην Τουρκία, αφού 

προηγουμένως δοθούν στον στρατηγό του πυροβολικού Imhoff τα 

απαιτούμενα μέσα για την εκτέλεσή της. Η αξιοποίηση των 

εκπαιδευμένων στη Γερμανία Τούρκων αξιωματικών φαίνεται να 

λαμβάνει χώρα στα 1907 με τον σχεδιασμό ενός νέου τάγματος 

στρατιάς υπό τον στρατηγό von Ditfurth, κάτι που αντιμετωπίστηκε 

δυσμενώς από τους υπόλοιπους αρχαιότερους στην ιεραρχία Τούρκους 

αξιωματικούς. Η δυσαρέσκεια των Τούρκων στρατιωτικών προς τη 

δραστηριότητα των Γερμανών φαίνεται σε μια ανταπόκριση του 

Βρετανού απεσταλμένου της εφημερίδας Daily Chronicle, ο οποίος 

επικαλείται ως πηγή ένα φυλλάδιο γραμμένο σε τουρκική γλώσσα, 

μέσω του οποίου ασκείται έντονη κριτική στα φιλογερμανικά αισθήματα 

του σουλτάνου. Στο στόχαστρο μπήκαν ακόμη, οι υψηλές οικονομικές 

απολαβές και τα προνόμια των Γερμανών στρατιωτικών ( παροχή 

κατοικίας και μέσων μετακίνησης), σε αντίθεση με τις απολαβές των 

Τούρκων, οι οποίες ήταν αφενός αισθητά χαμηλότερες από αυτές των 

Γερμανών και αφετέρου καταβάλλονταν μόνο κατά το ήμισυ.252  

Η δυσαρέσκεια που επικρατούσε στους στρατιωτικούς κύκλους δεν 

έγινε ιδιαίτερα αισθητή κατά την μεγαλοπρεπή παρέλαση, στα πλαίσια 

της ταξιδιού του Γερμανού Kaiser στην Κωνσταντινούπολη το 1898, 
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ωστόσο μια σημαντική μερίδα των Τούρκων στρατιωτικών δεν 

συμμερίζονταν τον θαυμασμό του σουλτάνου για κάθε τι γερμανικό. Δεν 

έλειψαν βέβαια και κάποιες εκφράσεις δυσφορίας για τις παροχές προς 

τον Γερμανό μονάρχη253, οι οποίες αποτελούσαν γεγονός προκλητικό αν 

αναλογιστεί κανείς την εξαθλίωση που επικρατούσε στον οθωμανικό 

στρατό την περίοδο εκείνη. Ταυτόχρονα πλήθαιναν οι φωνές μεταξύ των 

Νεότουρκων αξιωματικών, οι οποίες έκαναν λόγο για περιττή παρουσία 

των Γερμανών μεταρρυθμιστών στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 

ενδεικτικές για τη δυσαρέσκεια που επικρατούσε προς το πρόσωπό τους 

ήταν  οι αναφορές  στον τύπο, οι οποίες θεωρούσαν ότι η μεταρρύθμιση 

του στρατεύματος μπορούσε να συντελεστεί πλέον από Τούρκους 

αξιωματικούς, καθώς επί μία 25ετία περισσότεροι από εκατό εκ των 

καλύτερων Τούρκων αξιωματικών είχαν εκπαιδευτεί στη Γερμανία.254  

Η δυσαρέσκεια που επικρατούσε στον τουρκικό στρατό έγινε γρήγορα 

αντιληπτή από τους Γερμανούς, οι οποίοι αναζητούσαν τις αναγκαίες 

λύσεις στα εν λόγω ζητήματα δίχως όμως να μειωθεί κατ’ ελάχιστον η 

επιρροή τους στο στράτευμα. Η αντίληψη αυτή της δυσαρέσκειας που 

επικρατούσε στην τουρκική πλευρά, αποτέλεσε την αφετηρία των 

σκέψεων που έκαναν λόγο για μια συντονισμένη γερμανική στρατιωτική 

αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι μεμονωμένοι 

μεταρρυθμιστές αποδείχθηκαν ανεπαρκείς προς την επίτευξη της 

γερμανικής ολοκληρωτικής επιβολής. Από την πλευρά τους οι 

Νεότουρκοι, μετά την επικράτηση του Κομιτάτου για την Ένωση και την 

πρόοδο και την εκθρόνιση του Αμπτουλ Χαμίτ, ήδη από τον Μάιο του 

1909 έκαναν σκέψεις για επιστροφή του von der Goltz και μέσω του 

αρχηγού του επιτελείου στρατού Izzet-Pascha, ο οποίος κάμπτοντας τις 

αντιρρήσεις του υπουργού των Στρατιωτικών, προέβη σε επίσημο 

αίτημα προς τη Γερμανία για την επάνοδο του von der Goltz στην 

Τουρκία.255  

Στην προϊστορία του αιτήματος αυτού ανήκει η επίσκεψη του von der 

Goltz στην Τουρκία στα 1908256, σύντομο διάστημα πριν ξεσπάσει η 

επανάσταση των Νεότουρκων στην οποία και εξέφρασε για πολλοστή 
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φορά στον σουλτάνο την ανάγκη για την πραγματοποίηση στρατιωτικών 

γυμνασίων που θα ενεργούσαν θετικά στην αφύπνιση και ετοιμότητα 

του στρατού. Επίσης θεωρήθηκε η παρουσία του von der Goltz στην 

οθωμανική πρωτεύουσα ως επικαιροποίηση της πρότασης του Kaiser 

Wilhelm II προς την Τουρκία για τη σύναψη στρατιωτικής συμμαχίας, η 

οποία εκφράστηκε ήδη από το 1905. Στο μεταξύ, αρκετά μέλη του 

νεοτουρκικού κινήματος εντός και εκτός Τουρκίας, εξέφραζαν την 

πεποίθηση, ότι ο von der Goltz αποτελούσε έναν ισχυρό παράγοντα για 

την οργάνωση και μεταρρύθμιση του τουρκικού στρατού. Ο ίδιος ο von 

der Goltz επιθυμούσε να επανέλθει στην Τουρκία τον Ιούλιο του 1909 

ώστε να εκτιμήσει την κατάσταση και να αναλάβει τα καθήκοντά του το 

φθινόπωρο για τρεις με τέσσερις μήνες.257 

Η παραμονή του von der Goltz στην Τουρκία διήρκησε από τα μέσα 

Οκτωβρίου 1909 έως τα μέσα Ιανουαρίου 1910. Στο σύντομο αυτό 

χρονικό διάστημα πέτυχε αρκετά και σημαντικά πράγματα, τα οποία δεν 

ήταν εύκολο να πραγματοποιηθούν στα παρελθόν. Πρόκειται για 

μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά γυμνάσια στην Αδριανούπολη καθώς και 

για μικρότερου βεληνεκούς ασκήσεις του στρατεύματος, όπως και η 

ίδρυση εγκαταστάσεων για την πρακτική άσκηση των αξιωματικών. 

Σημαντικό γεγονός αποτελεί και η σύνταξη οδηγιών προς τους 

γερμανούς αξιωματικούς-μεταρρυθμιστές στην Τουρκία. Την ίδια εποχή 

14 Τούρκοι αξιωματικοί εντάχθηκαν για εκπαιδευτικούς λόγους στον 

πρωσικό στρατό .258  

Μετά την τρίμηνη παρουσία του von der Goltz στην Τουρκία, ο Τούρκος 

πρέσβης στο Βερολίνο Osman Nizamy-Pascha μεταφέροντας επίσημο 

αίτημα της Κωνσταντινούπολης, ζητά την εκ νέου αποστολή Γερμανών 

στρατιωτικών για την αναμόρφωση του τουρκικού στρατεύματος. Το 

αίτημα διαβιβάστηκε ταυτόχρονα και στο υπουργείο των Στρατιωτικών 

στο Μόναχο, όπου βρήκε άμεση ανταπόκριση από το αξιωματικό του 

πεζικού Otto von Lossow. Ο von Lossow ανέλαβε επίσημα τα καθήκοντά 

του στις 21 Ιανουαρίου του 1911, με τη χρονική διάρκεια του 

συμβολαίου του να ανέρχεται στα τρία χρόνια.259 Πρόκειται για την 

έναρξη νιας νέας φάσης στο πεδίο των στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ 

Γερμανίας και Τουρκίας, καθώς εντατικοποιείται η αποστολή 

αξιωματικών στην Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο από την Πρωσία όπως 

στο παρελθόν, αλλά παρατηρείται σαφέστατα μια εξαιρετικά ενεργή 

εμπλοκή στις εξελίξεις εκ μέρους της Βαυαρίας. 
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Μια άλλη σημαντική προσωπικότητα, που ασκούσε τα καθήκοντά του 

στην τουρκική  Ακαδημία Πολέμου, ήταν ο επίσης Βαυαρός Franz 

Endres, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του στην Τουρκία, αφού 

προηγουμένως παραιτήθηκε από το στράτευμα της Βαυαρίας.260     

Ένα εσωτερικό ζήτημα της Τουρκίας που φάνηκε ικανό να επηρεάσει την 

δραστηριότητα των Γερμανών μεταρρυθμιστών, αποτέλεσε το 

στρατιωτικό κίνημα κατά του Κομιτάτου Ένωση και Πρόοδος. Τις 

ανησυχίες του σχετικά με την αλλαγή στα εσωτερικά τις Τουρκίας 

περιγράφει ο Γερμανός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη  Wangenheim 

στον καγκελάριο Bethmann Hollweg με μια αναφορά στις 28  

Αυγούστου του 1912. Στην εν λόγω αναφορά ο πρέσβης κάνει σαφές 

στην κυβέρνησή του πως ο έλεγχος της Τουρκίας βρίσκεται πλέον στα 

χέρια του στρατού και εξαιτίας αυτού θεωρεί ότι η Γερμανία βρίσκεται 

σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με τις ανταγωνίστριές της καθώς μεταξύ 

των δύο χωρών υπάρχουν ισχυροί στρατιωτικοί δεσμοί. Μεγάλη 

σημασία δίνει επίσης ο πρέσβης στην ηγεσία του τουρκικού υπουργείου 

των Στρατιωτικών, δεδομένου ότι το ζήτημα που αποτελούσε 

προτεραιότητα της Γερμανίας στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν το 

μέλλον της στρατιωτικής αποστολής που διατηρούσε στον Βόσπορο. 

Σχετικά με το ζήτημα αυτό, ο Wangenheim εμφανίζεται 

καθησυχαστικός, επισημαίνοντας πως παρά το γεγονός ότι ο αρμόδιος 

Τούρκος υπουργός Nazim- Pascha χαρακτηρίζεται από γερμανοφοβία ως 

έναν βαθμό261, ωστόσο δεν διαφαίνεται κάποιος κίνδυνος για τη 

γερμανική αποστολή καθώς η γερμανοφοβία αυτή δεν αφορά σε 

στρατιωτικά ζητήματα παρά μόνο σε ζητήματα πολιτικής φύσης.262 

Το ξέσπασμα των Βαλκανικών Πολέμων τον Οκτώβριο του 1912 έφερε 

στην επιφάνεια ακόμη ένα ζήτημα, που θα απασχολούσε τόσο την 

γερμανική στρατιωτική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, όσο και τις 

αρμόδιες αρχές στη Γερμανία. Πρόκειται για τη συμμετοχή Γερμανών 

στις τάξεις του τουρκικού στρατού κατά τις επιχειρήσεις των 

Βαλκανικών Πολέμων και κατά πόσο δεν θα  δημιουργούνταν κάποιο 

πολιτικό ζήτημα από την συμμετοχή αυτή καθώς οι δύο χώρες δεν είχαν 

συνάψει επίσημη συμφωνία για μεταξύ τους στρατιωτική συμμαχία. Στο 

ζήτημα που απασχολούσε έντονα τον αρχηγό του γερμανικού 

επιτελείου στρατού von Moltke,263 έπρεπε να προκριθεί μια λύση, η 

οποία δεν θα προξενούσε αντιδράσεις στους κύκλους των ευρωπαϊκών 
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Δυνάμεων. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα τέχνασμα, σύμφωνα με το 

οποίο οι Γερμανοί μεταρρυθμιστές θα έπρεπε να μην βρίσκονται 

ταυτόχρονα στην υπηρεσία του γερμανικού στρατού, σε περίπτωση που 

επιθυμούσαν να συνδράμουν στράτευμα άλλης εθνικότητας. Στη 

δεδομένη περίπτωση οι δύο Βαυαροί μεταρρυθμιστές στην Τουρκία von 

Lossow και Endres παραιτήθηκαν τόσο από τα καθήκοντά τους στον 

βαυαρικό στρατό, όσο και από την υπηκοότητά τους. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορούσαν να συμμετάσχουν ενεργά στις επιχειρήσεις του 

τουρκικού στρατού. Το γεγονός ότι επρόκειτο για τέχνασμα 

αποκαλύφθηκε με το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων, τον Οκτώβριο του 

1913, όταν αμφότεροι οι αξιωματικοί αιτήθηκαν την επανένταξή τους 

στον βαυαρικό στρατό  και την επιστροφή της υπηκοότητάς τους. Τελικά 

στους Βαλκανικούς Πολέμους έλαβαν μέρος έξι Γερμανοί αξιωματικοί: 

Von Lossow, Lehmann, Veit, Hochwaechter και Endres. Η ήττα των 

τουρκικών δυνάμεων αποδόθηκε από τους Γερμανούς αξιωματικούς στο 

γεγονός ότι υπερεκτίμησαν τις δυνατότητες τους στρατεύματος, δεν 

είχαν πλήρη γνώση της νοοτροπίας του και στην εμπάθεια του Nazim-

Pascha, ο οποίος εξαιτίας της έντονης επιφυλακτικότητάς του προς τους 

Γερμανούς, ενώ αναφορές που βασίζονται περισσότερο στην 

αντικειμενικότητα έκανα λόγο για λάθη και παραλείψεις της διεύθυνσης 

του στρατού καθώς και για υποσιτισμό.264  

Σε μια εκτενέστερη περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε στον 

τουρκικό στρατό κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων προβαίνει 

ο von der Goltz στο βιβλίο του Der jungen Türkei Niederlage und die 

Möglichkeit ihrer Wiedererhebung, το οποίο εκδόθηκε στα 1913.265 Οι 

παράγοντες τους οποίους επικαλείται ο von der Goltz ως καταλυτικούς 

για την ήττα του τουρκικού στρατού ανάγονται στην εποχή του 

καθεστώτος του Αμπτουλ Χαμίτ. Η νοοτροπία που είχε ριζώσει στις 

τάξεις του στρατεύματος καθιστούσε την επικοινωνία μεταξύ 

αξιωματικών και στρατιωτών προβληματική. Η υπερβολική θεωρητική 

κατάρτιση, μάρτυρας της οποίας ήταν και ο ίδιος ο von der Goltz κατά 

την παραμονή του στην Τουρκία, δεν αντιστάθμιζε την έλλειψη 

πρακτικής άσκησης στο στράτευμα. Θεωρεί πως τόσο οι Γερμανοί 

μεταρρυθμιστές, όσο και οι παλαιότεροι τούρκοι αξιωματικοί δεν ήταν 

σε θέση να προβούν σε ριζικές ανακατατάξεις που θα βελτίωνε τους 

όρους διεξαγωγής του πολέμου εκ μέρους της Τουρκίας, καθότι 

εγκλωβισμένοι όλοι τους σε έναν φαύλο κύκλο κακής οργάνωσης και 

ανεπάρκειας, με αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των 
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χρόνιων παθογενειών που επέφερε στο στράτευμα το καθεστώτος του 

Αμπτουλ Χαμίτ.266  

Η δεινή θέση, στην οποία επήλθε η γερμανική στρατιωτική αποστολή 

μετά τις άσχημες επιδόσεις της Τουρκίας στους Βαλκανικούς Πολέμους, 

έκανε επιτακτική την ανάγκη της επανεξέτασης της παραμονής της στην 

Κωνσταντινούπολη. Οι αξιωματούχοι στο Βερολίνο γνώριζαν την 

επικίνδυνη για τα γερμανικά συμφέροντα κατάσταση που είχε 

δημιουργηθεί στην Τουρκία, ωστόσο θεώρησαν ότι μια ανάκληση της 

αποστολής θα αντιμετωπίζονταν από το σύνολο των Δυνάμεων ως ήττα 

των γερμανικών πολιτικών που ακολουθήθηκαν ήδη για τρεις δεκαετίες. 

Προκειμένου να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, άρχισε να 

προκρίνεται η άποψη, πως η μεταρρύθμιση του τουρκικού στρατού 

έπρεπε επιτέλους να ολοκληρωθεί επιτυχώς, μέσω μιας νέας 

στρατιωτικής αποστολής εκ μέρους της Γερμανίας, η οποία θα διέφερε 

από τις προηγούμενες στον τομέα της ανάληψης συγκεκριμένων 

καθηκόντων και της παρεμβατικής της δυναμικής στα στρατιωτικά 

ζητήματα της Τουρκίας. 267   

Η διεκπεραίωση μιας τέτοιας αποστολής δεν αποτελούσε γεγονός 

εύκολο προς την πραγματοποίησή του. Την άποψη αυτή εξέφραζε ο 

Βαυαρός αξιωματικός Franz Endres σε μια αναφορά του από τη 

συμμετοχή του τους Βαλκανικούς Πολέμους. Οι τρεις προϋποθέσεις που 

θέτει για την επιτυχία μιας τέτοιας γερμανικής αποστολής ήταν:  

1)  Η αναγκαιότητα της τοποθέτησης ενός γερμανού στρατιωτικού 

επιθεωρητή στον τουρκικό στρατό, ο οποίος θα κατέχει ήδη τον 

βαθμό του στρατηγού και θα μπορεί αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στην 

αποστολή, καθώς μόνος ικανός τούρκος στρατηγός ήταν ο Nazim- 

Pascha. Επίσης να έχει τη δυνατότητα να αντικαθιστά όλους όσους 

έχουν τον τίτλο του Pascha. 

2) Η κατάληψη σημαντικών επιτελικών θέσεων στον στρατό από 

Γερμανούς, οι οποίοι θα είχαν ως ανώτερό τους μόνο τον Γερμανό 

στρατηγό της αποστολής και θα έπαιρναν προαγωγή όχι ενός 

βαθμού όπως συνηθίζονταν, αλλά τριών. 

3) Σε όλες τις στρατιωτικές σχολές της Τουρκίας θα τοποθετούνταν 

Γερμανοί διευθυντές.268 

Αξιολογώντας τις προϋποθέσεις αυτές, ο Wallach, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι ο Endres εννοεί εμμέσως πλην σαφώς την μετατροπή 
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της Τουρκίας σε γερμανικό στρατιωτικό προτεκτοράτο.269 Στην ίδια 

κατεύθυνση κινείται και η ρητορική του έτερου Βαυαρού αξιωματικού 

που έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους στο πλευρό της 

Τουρκίας, von Lossow. Ο von Lossow θεωρεί πως η Τουρκία βρίσκεται 

μπροστά σε ένα δίλημμα και πως καλούνταν να ακολουθήσει έναν 

δρόμο χωρίς επιστροφή. Η μία λύση ήταν η διακοπή των στρατιωτικών 

σχέσεων των δύο χωρών με επακόλουθα την μη ανανέωση των 

συμβολαίων της ήδη υπάρχουσας αποστολής, την διακοπή της 

αποστολής Τούρκων αξιωματικών στη Γερμανία για εκπαίδευση και την 

ντροπιαστική κατάληξη για τη Γερμανία, ενός σχεδίου αρκετών 

δεκαετιών. Η δεύτερη λύση  ήταν η ενδυνάμωση της γερμανικής 

στρατιωτικής αποστολής στην Τουρκία.270 Προς την κατεύθυνση αυτή ο 

von Lossow προχώρησε  στη διατύπωση ορισμένων προτάσεων σχετικά 

με την νέα γερμανική απόπειρα μεταρρύθμισης στην Τουρκία: 

1) Η Γερμανία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παρακαλέσει την 

Τουρκία. Η παρακλητική διάθεση πρέπει να βρίσκεται μόνο στην 

Τουρκική πλευρά. 

2) Οι Γερμανοί αξιωματικοί πρέπει να αναλάβουν τα καθήκοντά τους 

με τη μέγιστη σοβαρότητα ώστε να συντελεστεί η μεταρρύθμιση 

στην Τουρκία και να μην αντιλαμβάνονται τους εαυτούς τους μόνο 

σαν αντιπροσώπους των γερμανικών εξοπλιστικών βιομηχανιών. 

3) Μια τέτοιας ευρείας κλίμακας μεταρρύθμιση απαιτούσε έναν 

αρχηγό, ο οποίος θα κατείχε τον υψηλότερο βαθμό της στρατιωτικής 

κλίμακας, με διευρυμένες δυνατότητες, οι οποίες αφορούσαν την 

αντικατάσταση του υπουργού των Στρατιωτικών της Τουρκίας καθώς 

και του αρχηγού του τουρκικού επιτελείου στρατού. Ο αρχηγός θα 

είχε τον πλήρη έλεγχο του στρατού σε επίπεδο οργάνωσης, 

επιστράτευσης, σχηματισμού, δημιουργίας οχυρών, άμυνας, 

επίθεσης, χωροταξίας καθώς και τον έλεγχο του σιδηροδρομικού 

δικτύου και της κατασκευής του. Επίσης απεριόριστη δικαιοδοσία 

στους Γερμανούς μεταρρυθμιστές και στους Τούρκους αξιωματικούς 

που ήταν εκπαιδευμένοι στη Γερμανία. Τέλος το δικαίωμα της 

αρνησικυρίας.  

4) Το τουρκικό γενικό επιτελείο στρατού θα μεταρρυθμιζόταν από 

Γερμανούς. 

5) Όλες οι στρατιωτικές σχολές της Τουρκίας θα βρίσκονταν κάτω από 

γερμανικό έλεγχο και υπό γερμανική διεύθυνση. 
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6) Στις στρατιές της Κωνσταντινούπολης και του Αλέππο οι επιτελικές 

θέσεις θα καταλαμβάνονταν από Γερμανούς. 

7) Για δύο έως τρία από τα υπόλοιπα σώματα στρατού θα 

δημιουργούνταν στρατόπεδα αξιωματικών με  μεγαλύτερες 

επιχειρησιακές όμως δυνατότητες. 

8) Κανένας Γερμανός αξιωματικός δεν θα βρίσκονταν κάτω από τις 

διαταγές Τούρκου. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του υπουργού 

των Στρατιωτικών και του αρχηγού του επιτελείου στρατού. 

9) Υποχρεωτική προαγωγή των Γερμανών αξιωματικών στην ιεραρχία 

του στρατού, καθώς ήταν ηλικιακά μεγαλύτεροι και αρχαιότεροι στο 

στράτευμα από του πασάδες. 

10) Αύξηση των αποδοχών των υψηλά ιστάμενων Γερμανών 

αξιωματικών και όσων βρίσκονταν για μεγάλο χρονικά διάστημα 

στην Τουρκία, εργαζόμενοι πάνω στο μεταρρυθμιστικό έργο.271     

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οι προτάσεις του von Lossow, 

συγκλίνουν εν πολλοίς με τις προτάσεις του Endres, με τη διαφορά ότι 

είναι αναλυτικότερες, ενώ δείχνουν ότι είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς 

έρευνας των καίριων σημείων στα οποία έπρεπε να στοχεύσουν οι 

Γερμανοί.  Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως οι προτάσεις έγιναν 

απόλυτα αποδεκτές τόσο από τον Γερμανό πρέσβη, όσο και από τον 

στρατιωτικό ακόλουθο της πρεσβείας και ερχόταν ως μία αναγκαιότητα 

πάνω στην άρνηση των Νεότουρκων το 1909 να δεχθούν έναν Γερμανό 

αρχηγό της αποστολής.272  

Στην αναφορά του πρέσβη Wangenheim με ημερομηνία 22 Μαΐου 1913, 

ο πρέσβης κάνει λόγο για τη συζήτησή του με τον Μεγάλο Βεζύρη 

Σεφκέτ-Πασά και την παράκληση του τελευταίου για την αποστολή ενός 

αρχηγού για την γερμανική στρατιωτική αποστολή. Παράλληλα 

διευκρινίστηκαν τα χαρακτηριστικά που καλούνταν να έχει ο υποψήφιος 

για τη θέση, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα προσόντα και στον 

ακέραιο χαρακτήρα που θεωρούνταν απαραίτητα προσόντα για τη 

συγκεκριμένη θέση. Η γνώση της τουρκικής γλώσσας δεν θεωρούνταν 

απαραίτητη, ωστόσο έπρεπε να είναι αξιωματικός με κύρος, ώστε να 

αποστομωθούν οι κατήγοροι των γεγονότων των Βαλκανικών Πολέμων. 

Ταυτόχρονα θα αποτελούσε σύμφωνα με τον πρέσβη, η κατάληψη της 

θέσης αυτής από Γερμανό, ένα καίριο πλήγμα στον κίνδυνο της αγγλικής 

επιρροής, ενώ σε περίπτωση γερμανικής άρνησης ήταν ορατός ο 

κίνδυνος η Τουρκία να απευθυνθεί σε άλλη δύναμη και ιδιαιτέρως στην 
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Αυστρία, κάτι που η γερμανική πλευρά καλούνταν πάση θυσία να 

αποτρέψει.273  

 

 

 

 

4.4. Η στρατιωτική αποστολή του Liman von Sanders 

 

Το επίσημο αίτημα της Τουρκίας στη Γερμανία για την αποστολή ενός 

αρχηγού της στρατιωτικής της αποστολής διατυπώθηκε ήδη από τις 22 

Μαΐου 1913. Στις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν, σχετικά με την 

επιλογή του κατάλληλου προσώπου για αυτή τη θέση, από την πλευρά 

της Τουρκίας, κυριάρχησε ο υπουργός των στρατιωτικών Izzet-Pascha 

υπό την πίεση του διαδόχου του σουλτανικού θρόνου Jussuf Issedin και 

του υπυοργού των εσωτερικών Talaat-Bey. Οι συσχετισμοί των 

Δυνάμεων που είχαν διαμορφωθεί εκείνη την εποχή στον ευρωπαϊκό 

χώρο καθιστούσαν επιτακτική την ανάγκη μιας στενής σχέσης μεταξύ 

Γερμανίας και Τουρκίας. Η πρώτη έχοντας ήδη επενδύσει έμψυχο και 

άψυχο υλικό στη χώρα εδώ και τρεις δεκαετίες, ενώ η Τουρκία που 

παλαιότερα θα είχε την επιλογή της Αγγλίας ως προστάτιδας Δύναμης, 

έμενε πλέον μόνο με την επιλογή της Γερμανίας.274 

Η επιλογή από γερμανικής πλευράς άκουγε στο όνομα Otto Liman von 

Sanders  και στις 15 Ιουνίου του 1913, ανήμερα της επετείου της 

ανάληψης της εξουσίας από τον Kaiser Wilhelm II, έλαβε ο Γερμανός 

στρατηγός την διερευνητική εντολή από το πολεμικό συμβούλιο, αν 

ήταν έτοιμος να μεταβεί στην Τουρκία και να αναλάβει τη θέση του 

αρχηγού της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής. Ο Wangenheim 

επιθυμούσε από την πλευρά του άμεση έλευση του Liman στην Τουρκία, 

αίτημα που δεν έγινε αποδεκτό από την τουρκική πλευρά, η οποία έθετε 

ως προτεραιότητα τη σύναψη συμφωνίας ειρήνης μεταξύ των δύο 

χωρών.275  Παρά τις έντονες πιέσεις που ασκούσε ο Wangenheim για την 

επιτάχυνση των διαδικασιών, το τουρκικό υπουργικό συμβούλιο 
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επικύρωσε μόλις στα τέλη Οκτωβρίου 1913 την απόφαση για διορισμό 

της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής στην Τουρκία.276  

Σύμφωνα με την αναφορά του Wangenheim προς το γερμανικό 

υπουργείο των Εξωτερικών στις 19 Σεπτεμβρίου 1913, γίνονται γνωστές 

οι τελικές αρμοδιότητες που θα είχε ο Liman με την άφιξή του στην 

Τουρκία. Θα τοποθετούνταν απευθείας στην κορυφή της γερμανικής εν 

Τουρκία ηγεσίας έχοντας το δικαίωμα να μεταβαίνει οπουδήποτε στην 

Τουρκία. Επίσης χωρίς την συγκατάθεσή του απαγορευόταν στον 

τουρκικό στρατό η ενσωμάτωση ξένου στρατιώτη, ενώ στα χέρια του θα 

βρίσκονταν ολόκληρο το σύστημα στρατιωτικής εκπαίδευσης της 

Τουρκίας, καθοριστικός παράγοντας για την γερμανική πολιτισμική 

παρουσία στην περιοχή. Επιπροσθέτως ο Liman θα ήταν μέλος του 

ανωτάτου συμβουλίου πολέμου, θα είχε στη διάθεσή του ένα 

εκατομμύριο γερμανικά μάρκα για την εκπαίδευση αξιωματικών, ενώ το 

συμβόλαιό του θα είχε πενταετή διάρκεια.277  

Στα τέλη Νοέμβρη ο Liman έγινε δεκτός από τον Kaiser, ο οποίος τον 

ενημέρωσε πως η αποστολή του ήταν καθαρά στρατιωτικού χαρακτήρα. 

Παρόλα αυτά όμως ο Liman θεώρησε μέσα από τη συζήτηση ότι ο ρόλος 

που θα αναλάμβανε θα λειτουργούσε σαν πολιτικός παράγοντας εκ 

μέρους της Γερμανίας, με τον Γερμανό αξιωματικό να σχηματίζει την 

εντύπωση ότι αποτελεί τον προσωπικό αντιπρόσωπο του Kaiser στην 

Τουρκία.278 Την ίδια στιγμή γίνονταν στη Γερμανία διαβουλεύσεις για 

την επιλογή των αξιωματικών που θα πλαισίωναν τον Liman στο έργο 

του, οι οποίοι θα ήταν συνολικά 42. Στην αναφορά του Wangenheim της 

4ης Δεκεμβρίου 1913, γίνεται γνωστό ότι η τουρκική κυβέρνηση μέσω 

της πρεσβείας της στο Βερολίνο θέτει 5000 τουρκικές λίρες στη διάθεση 

του Liman. 279  

Τελικά ο Liman υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον εκπρόσωπο 

της τουρκικής κυβέρνησης στρατηγό και υπουργό του Ναυτικού 

Mahmud-Pascha στις 14/27 Νοεμβρίου 1913 και σύμφωνα με αυτό: 

1) Ο Liman αναλαμβάνει χρέη στρατηγού του ιππικού, με διάρκεια 

συμβολαίου πέντε ετών, ενώ ήταν επιφορτισμένος την ηγεσία του 

πρώτου σώματος στρατού που ήταν υπεύθυνο για την άμυνα της 

Κωνσταντινούπολης. Γίνεται ταυτόχρονα μέλος του ανωτάτου 

πολεμικού συμβουλίου με τον λόγο του να έχει αυξημένη βαρύτητα σε 

ζητήματα που αφορούσαν την πειθαρχία, την οργάνωση, τη 

μεταρρύθμιση, την εκπαίδευση, τον εξοπλισμό, τις αμοιβές, την ιατρική 
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κάλυψη, την επιφυλακή, την επιστράτευση, την δημιουργία οχυρών και 

της στατιστικής του στρατεύματος. Επίσης ήταν υπεύθυνος για όλα τα 

συγκοινωνιακά μέσα όπως σιδηρόδρομος, αεροπορικά δίκτυα και για 

τις επικοινωνίες μέσω τηλεγραφείων και τηλεφώνων. Παράλληλα ήταν 

προϊστάμενος σε όλες τις στρατιωτικές σχολές της Τουρκίας και όλων 

των στρατιωτών του τουρκικού στρατού280.  Στη δεύτερη παράγραφο 

του συμβολαίου ορίζεται η δυνατότητα του στρατηγού να ορίζει τα 

καθήκοντα του κάθε αξιωματικού καθώς και ο μισθός ανά στρατιωτική 

βαθμίδα. Επιπροσθέτως υπήρχε στη διάθεση του Liman ένα ποσό της 

τάξης των 50000 τουρκικών λιρών για να το χρησιμοποιήσει σε 

περιπτώσεις στρατιωτικών ασκήσεων και σε ναύλα.  

2) Εκτός από τα παραπάνω, ο Τούρκος υπουργός των Στρατιωτικών 

εξουσιοδότησε τον Liman, ώστε ο τελευταίος να έχει λόγο στις 

μεταθέσεις αξιωματικών ή εκπαιδευόμενων αξιωματικών καθώς και στα 

αντίστοιχα προγράμματα αποστολών. Ακόμη έγινε σαφές ότι ο Liman 

τοποθετείται ιεραρχικά πίσω μόνο από τον Τούρκο υπουργό των 

Στρατιωτικών. Σε περίπτωση που ο αρχηγός του επιτελείου στρατού 

ήταν αρχαιότερος στην ιεραρχία από τον Liman, τότε ο Γερμανός 

στρατηγός θα περνούσε στην τρίτη θέση των υψηλόβαθμων 

αξιωματικών. 

3) Σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν τμήματα του στρατεύματος, 

τους σιδηροδρόμους, άλλα μέσα μεταφοράς καθώς και οχυρωματικά 

έργα, ο Liman είχε τη δικαιοδοσία να ενεργεί κατά βούληση, πολλές 

φορές μυστικά. Επίσης, όπως ήδη ειπώθηκε, του ανατέθηκε όλη η 

διαμορφωτική και τελική εκπαίδευση των αξιωματικών του τουρκικού 

στρατού.  

4) Η Γερμανική κυβέρνηση από την πλευρά της διατήρησε το δικαίωμα 

να ανακαλέσει όλους τους εν Τουρκία αξιωματικούς της σε περίπτωση 

εμπλοκής του γερμανικού στρατού σε πολεμική επιχείρηση εντός 

ευρωπαϊκού εδάφους. 281       

 Αυτά ήταν τα κυριότερα σημεία του συμβολαίου του Liman με τις 

τουρκικές αρχές.282 Διακρίνονται ξεκάθαρα τόσο το εύρος των 

αρμοδιοτήτων του, όσο και η ισχύς της επιρροής που θα είχε στον 

τουρκικό στρατό. Ουσιαστικά η μεταβολή της Τουρκίας σε στρατιωτικό 

προτεκτοράτο283 της Γερμανίας συντελέστηκε με την σύναψη της 
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παραπάνω συμφωνίας. Η εξάρτηση πλέον της τουρκικής πολεμικής 

μηχανής από τις διαθέσεις της Γερμανίας έφτασε σε υπερθετικό βαθμό, 

αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την διαφορά της συγκεκριμένης 

στρατιωτικής αποστολής σε σχέση με τις προηγούμενες. Ο στρατός από 

τον σουλτανικό έλεγχο του Αμπτουλ Χαμίτ, μετά τους Νεότουρκους, 

βρισκόταν υπό τον έλεγχο των Γερμανών.  

Από την υπογραφή του συμβολαίου του Liman μέχρι και την αναχώρηση 

της αποστολής για την Τουρκία τον Δεκέμβριο του 1913,284 δεν έλειψαν 

οι διεργασίες εντός Γερμανίας για την επιλογή των συμμετεχόντων. Οι 

διαβουλεύσεις που συχνά υπέκρυπταν έναν άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ 

Βερολίνου και Μονάχου με αντικείμενο έριδας την στελέχωση της 

αποστολής, άφησε εντέλει αμφότερες τις πλευρές ευχαριστημένες, 

καθώς η Βαυαρία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στην αποστολή, με πιο 

σημαντική προσωπικότητα τον Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein, 

ο οποίος αποτελούσε προσωπική επιλογή του Liman για τη θέση του 

διδάσκοντα στη σχολή πυροβολικού του τουρκικού στρατού.285 

Στις 7 Ιανουαρίου 1914, ο σουλτάνος με επίσημα διάταγμά του ονόμασε 

τον Liman στρατηγό διοικητή του Ά Σώματος Στρατού, ενώ αρχηγό του 

γενικού επιτελείου στρατού τοποθέτησε τον Enver-Pascha που είχε ήδη 

αυτοανακηρυχθεί νωρίτερα υπουργός των Στρατιωτικών. Για τη θέση 

του υπαρχηγού του επιτελείου επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν 

την κατάληψη της θέσης από Γερμανό. Με παρέμβαση του Enver 

τοποθετήθηκε στη θέση αυτή ο στρατηγός Bronsart von Schellendorff. 

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1914 η γερμανική αποστολή στην 

Κωνσταντινούπολη αριθμεί πλέον 70 αξιωματικούς, ωστόσο δεν έλειπαν 

και οι δυσκολίες που παρεμπόδιζαν το έργο της αποστολής ήδη από τα 

πρώτα της βήματα. Αρχικά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η εποχή στην 

οποία άρχισε τη δράση της η αποστολή ήταν αμέσως μετά τη λήξη των 

Βαλκανικών πολέμων που βρήκε τον τουρκικό στρατό σε πλήρη 

αποδεκατισμό. Επίσης με την αποστολή επετεύχθη ο στόχος της 

«Αιγυπτιοποίησης» της Τουρκίας286, δηλαδή της μετατροπής της σε 

προτεκτοράτο, ωστόσο όσο ήταν η διοίκηση σε γερμανικά χέρια, 

παρατηρήθηκαν λάθη τόσο σε πρόσωπα όσο και σε στρατηγικές από 

γερμανικής πλευράς. Οι  άρτι αφιχθέντες Γερμανοί στρατιωτικοί ήταν 
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δύσκολο να κατανοήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα τη νοοτροπία 

του Τούρκου στρατιώτη, με αποτέλεσμα οι άστοχες προσεγγίσεις σε 

ζητήματα πειθαρχίας και τρόπων συμπεριφοράς να είναι συχνό 

φαινόμενο. Δεδομένης πάντως της δυναμικής που επεδείκνυε η 

γερμανική αποστολή στην Κωνσταντινούπολη, είναι άξιο λόγου το 

γεγονός ότι η επιρροή της εκτός της Τουρκικής πρωτεύουσας ήταν 

μηδενική.287  

Τυπική επισφράγιση της ανάληψης των καθηκόντων της αποστολής του 

Liman von Sanders αποτέλεσε η μεγαλοπρεπής στρατιωτική παρέλαση 

που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1914 στην  

Κωνσταντινούπολη. Ο Αμερικανός πρέσβης Henry Morgethau όντας ο 

ίδιος μάρτυρας των γεγονότων περιγράφει: «Η μεγάλη στρατιωτική 

παρέλαση του Ιουλίου έδειξε περίτρανα τα αποτελέσματα που είχαν 

επιτευχθεί. Η τελετή υπήρξε μεγαλοπρεπής και πανηγυρική. Ο 

σουλτάνος την τίμησε με την παρουσία του, ντυμένος με χρυσοποίκιλτη 

στολή, καθισμένος σε έναν θρόνο και περιστοιχιζόμενος από το χεδίβη 

της Αιγύπτου, το διάδοχο, τους αυτοκρατορικούς πρίγκιπες και τα μέλη 

της κυβέρνησης. Είδαμε τότε ότι στους έξι μήνες που είχαν περάσει, ο 

τουρκικός στρατός είχε πρωσοποιηθεί εντελώς. Οι στρατιώτες που τον 

περασμένο Ιανουάριο ήταν ρακένδυτοι και απείθαρχοι, παρέλαυναν 

μεγαλόπρεπα με τον βηματισμό της χήνας. Φορούσαν στολή από 

γερμανικό ύφασμα και στο κεφάλι είχαν κράνη σχεδόν όμοια με το 

γερμανικό πίκετχαουμπε. Οι εκπαιδευτές τους Γερμανοί αξιωματικοί 

ήταν όλο υπερηφάνεια. Κανονικά ντυμένοι, περπατώντας με ωραίο 

βηματισμό και εκτελώντας με ακρίβεια τα γυμνάσια, οι στρατιώτες 

προκαλούσαν πραγματικά τον θαυμασμό. […] Παρατήρησα ότι μερικά 

σπουδαία πρόσωπα απουσίαζαν από αυτήν την καθαρά γερμανική 

γιορτή. Εννοώ τους πρεσβευτές της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ρωσίας και 

της Ιταλίας. […] Ο Βαγγενχάιμ μου είπε με φανερή ικανοποίηση ότι οι 

άλλοι πρεσβευτές είχαν αποφύγει να είναι παρόντες στα γυμνάσια, που 

έδειχναν την πρόοδο του τουρκικού στρατού από ζήλια,  δεδομένου ότι 

ήταν γνωστό σε ποιόν οφειλόταν αυτή η πρόοδος. Τα γυμνάσια ήταν γι’ 

αυτόν μια γερμανική γιορτή, στην οποία είχαν αποφύγει να παραστούν 

οι πρεσβευτές της Αντάντ».288  

Για το ίδιο γεγονός ο Wangenheim τηλεγραφεί στον Γερμανό Kaiser 

αναφέροντας τα εξής: «Στις επετειακές εκδηλώσεις για το τουρκικό 

σύνταγμα, πραγματοποιήθηκε μπροστά από τον μεγαλειότατο 

σουλτάνο παρέλαση, στην οποία μέσω της αψεγάδιαστης στάσης των 

στρατιωτικών σχηματισμών, εορτάστηκε με λαμπρό θρίαμβο η 
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δραστηριότητα της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής. Ο στρατηγός 

von Liman δέχθηκε πανταχόθεν συγχαρητήρια. Οι πρεσβευτές της 

Αντάντ απουσίαζαν από την ανεπιθύμητη γι’ αυτούς παράσταση». 289    

Από την συγκριτική αποτίμηση των δύο αποσπασμάτων διακρίνεται 

αφενός η διαφορετική οπτική θέασης της εξελισσόμενης 

πραγματικότητας και αφετέρου η διαφορά των συναισθημάτων μεταξύ 

των συναδέλφων. Ο Wangenheim δεν μπορούσε να κρύψει την 

υπερηφάνεια για την πρόοδο των αλλαγών που επέφερε βαθμιαία στον 

τουρκικό στρατό η γερμανική αποστολή, ενώ στην περιγραφή του 

Αμερικανού πρέσβη γίνεται αισθητό το δέος που τον κυριεύει από την 

τάχιστη γερμανική επιβολή. 

Η γερμανική αυτή επιβολή βέβαια, όπως ειπώθηκε πιο πάνω, δεν έγινε 

ανεκτή από την πλευρά της Αντάντ.290 Ήδη από τον διορισμό του Liman 

στην ηγεσία του Ά Σώματος Στρατού (φρουρά Κωνσταντινούπολης) 

άρχισαν οι αντιδράσεις, καθώς η ανάθεση μιας τέτοιας θέσης σε 

Γερμανό, αποδείκνυε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την ηγεμονικό 

ρόλο που αναλάμβανε η Γερμανία στην Τουρκία. Ο Morgenthau 

περιγράφει στα απομνημονεύματά του: « Οι διορισμοί έδειχναν μέχρι 

ποιο σημείο ο Εμβέρ είχε υποδουλωθεί στο πρωσικό σύστημα. Όπως 

ήταν φυσικό, οι αντιπρόσωποι της Αντάντ δεν ήταν δυνατό να ανεχθούν 

μια παρόμοια πράξη από μέρους της Γερμανίας. Οι πρεσβευτές της 

Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ρωσίας επισκέφτηκαν αμέσως τον Μεγάλο 

Βεζίρη και διαμαρτυρήθηκαν για τον διορισμό του Λίμαν φον Σάντερς σε 

τόσο σημαντική θέση. Ο Τούρκος πρωθυπουργός ψέλλισε με αμηχανία 

μερικές λέξεις, ισχυριζόμενος ότι το γεγονός δεν είχε καμία 

σπουδαιότητα. Όμως η πίεση της Αντάντ τον υποχρέωσε ν’ αφαιρέσει 

την αρχηγία του Ά Σώματος από τον φον Σάντερς  και να τον διορίσει 

γενικό επιθεωρητή του τουρκικού στρατού. Όμως η κατάσταση δε 

βελτιώθηκε καθόλου μ’ αυτή τη μεταβολή. Από τη νέα του θέση, ο φον 

Σάντερς μπορούσε να ασκεί επιρροή μεγαλύτερη από πριν». 291 Ο σάλος 

που προκλήθηκε από τον διορισμό του Liman στην κορωνίδα του 

τουρκικού στρατεύματος άφησε το αποτύπωμά του στην γερμανική 

βιβλιογραφία με την ονομασία «η κρίση του Λίμαν φον Σάντερς» και η 

μετάταξη του γερμανού στρατηγού στη θέση που επιθεωρητή του 
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στρατού αποδόθηκε ως επί το πλείστον στην ρωσική πίεση προς την 

Πύλη.292 

Όσον αφορά τον χαρακτήρα του Liman von Sanders, πρέπει να τονιστεί 

ότι ήταν περισσότερο προσανατολισμένος στην στρατιωτική νοοτροπία 

αδυνατώντας σε ορισμένες περιπτώσεις να χαλιναγωγήσει τη 

συμπεριφορά του στα πλαίσια μιας διακριτικής διπλωματίας. Ένα 

χαρακτηριστικό περιστατικό που αντικατοπτρίζει απόλυτα τις αρχές, με 

τις οποίες γαλουχήθηκε ο Γερμανός στρατηγός, αποτελεί  το επίσημο 

δείπνο που παρέθεσε ο Morgentahu στην οικία του στις 18 

Φεβρουαρίου του 1914. Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο Liman 

εξέφραζε με την απαθή του στάση την έντονη δυσφορία που τον 

διακατείχε, καθώς κατά τη γνώμη του τοποθετήθηκε σε λάθος θέση στο 

τραπέζι. Η θέση που του άρμοζε ήταν η τιμητική, ως αντιπρόσωπος του 

Kaiser και όχι πίσω από τους πρεσβευτές των μικρότερων χωρών, 

σύμφωνα με τη δική του αντίληψη. Το περιστατικό αυτό έφερε σε 

δύσκολη θέση, τόσο τον Morgenthau ως οικοδεσπότη, όσο και τον 

Γερμανό πρέσβη Wangenheim, ο οποίος ήταν ο επίσημος αντιπρόσωπος 

του Kaiser Wilhelm II στην Τουρκία. Παρά την άβολη κατάσταση, ο Liman 

αποκάλυψε ακούσια τον διττό του ρόλο, ο οποίος ήταν μεν 

στρατιωτικός με δεδομένες εντούτοις τις πολιτικές του προεκτάσεις. 

Σύμφωνα με τον Morgenthau: «Το επεισόδιο είχε μεγάλη 

σπουδαιότητα. Από προσωπική κενοδοξία, ο φον Σάντερς είχε προδώσει 

ένα κρατικό απόρρητο. Φανέρωσε ότι δεν ήταν ένας απλός οργανωτής 

επιφορτισμένος με την οργάνωση του τουρκικού στρατού αλλά, όπως 

ισχυριζόταν, αντιπρόσωπος του Κάιζερ, που είχε εκλεγεί, όπως και ο 

Βάγγενχαϊμ, για να χρησιμεύσει ως όργανο της θέλησής του στην 

Τουρκία». 293 

Το παραπάνω περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό που επιβεβαίωνε τον 

δύσκολο χαρακτήρα του Liman. Οι προστριβές του με τον πρέσβη 

Wangenheim αποτελούσαν συχνό φαινόμενο, καθώς οι ρόλοι των δύο 

προσώπων ήταν αλληλοσυγκρουόμενοι παρά το γεγονός ότι 

υπηρετούσαν τον ίδιο σκοπό. Τα παράπονα του πρέσβη προς το 

Βερολίνο για τις κινήσεις του Liman εκδηλωνόταν με μεγάλη συχνότητα. 

Επίσης ούτε με τον Enver διατηρούσε αρμονικές σχέσεις, πράγμα που 

επίσης εξάπτει την περιέργεια της έρευνας, καθότι ο Enver αποτελούσε 

ουσιαστικά γερμανικό δάκτυλο στην Τουρκία, τόσο εξαιτίας της 

παρουσίας του ως Τούρκου στρατιωτικού ακολούθου στο Βερολίνο την 
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περίοδο 1909-1911, όσο και από τον μεγάλο θαυμασμό του προς την 

γερμανική στρατιωτική οργάνωση.294  

 

 

 

4.5. Ο ρόλος της Γερμανίας στην παρουσία της Τουρκίας στον Ά 

Παγκόσμιο Πόλεμο  

 

Ο τουρκικός στρατός αποτελούσε στον τομέα της επιχειρησιακής του 

ικανότητας ένα σημαντικό ζήτημα για τη Γερμανία, που έβλεπε στο 

πρόσωπο της Τουρκίας έναν μελλοντικό σύμμαχο σε περίπτωση 

πολέμου.295 Ιδιαίτερα προβληματισμένος ως προς την κατεύθυνση αυτή 

έδειχνε ο αρχηγός του γερμανικού επιτελείου von Moltke, ο οποίος σε 

ανταλλαγή αλληλογραφίας με τον Αυστριακό ομόλογό του Conrad von 

Hoetzendorf στα μέσα Μαρτίου του 1914, εκφράζει έντονη ανησυχία: 

«Η Τουρκία στρατιωτικά αποτελεί ένα μηδενικό! Οι αναφορές της 

στρατιωτικής μας αποστολής είναι απελπιστικές. Η σύνταξη του 

στρατεύματος είναι περιττή κάθε περιγραφής. Αν στο παρελθόν μιλούσε 

κανείς για την Τουρκία με τον χαρακτηρισμό “Μεγάλος Ασθενής”, τώρα 

θα πρέπει να το ανασκευάσει σε “ετοιμοθάνατος”. Δεν έχει πια καμία 

δύναμη για ζωή για βρίσκεται σε μια διαρκή κατάσταση αγωνίας, δίχως 

σωτηρία».296 Η κρίσιμη κατάσταση στην Τουρκία και ιδιαίτερα στο 

στράτευμα συνεχίστηκε, καθώς ο von Moltke διατηρούσε παρόμοια 

άποψη για τις τουρκικές στρατιωτικές ικανότητες δύο μήνες αργότερα 

και παρά το γεγονός ότι η αποστολή του Liman είχε αναλάβει υπηρεσία 

πριν από μισό σχεδόν χρόνο. «Ο τουρκικός στρατός δεν έχει απολύτως 

καμία αξία. Δεν έχει όπλα, δεν έχει πυρομαχικά, ούτε ιματισμό. Οι 

γυναίκες των αξιωματικών βγαίνουν στο δρόμο προς επαιτεία»297, 

περιγράφει ο von Moltke εκ νέου στον Αυστριακό ομόλογό του τον 

Μάιο του 1914. 
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Οι περιγραφές του von Moltke αντικατοπτρίζουν με τα πιο μελανά 

χρώματα την κατάσταση που επικρατούσε στην Τουρκία, ενώ πίστευε 

ότι η Γερμανία δεν θα μπορούσε να υπολογίζει την Τουρκία στο πλευρό 

της ή στην Τριπλή Συμμαχία. Η κατάσταση έδειχνε να αλλάζει στα τέλη 

Ιουλίου, μετά την επιβλητική παρέλαση του τουρκικού στρατού υπό 

γερμανική ηγεσία. Ο Liman ήταν πεπεισμένος ότι η Τουρκία διέθετε την 

εποχή εκείνη 4-5 ετοιμοπόλεμα σώματα στρατού, κάτι που ώθησε τον 

Γερμανό καγκελάριο στα τέλη Ιουλίου να επιφορτίσει τον Wangenheim 

με την δρομολόγηση ενός συμφώνου συμμαχίας ανάμεσα στις δύο 

πλευρές το οποίο θα στρεφόταν κυρίως εναντίον της Ρωσίας. Στην 

πραγματικότητα οι Γερμανία είχε συγκεκριμένες απαιτήσεις από την 

Τουρκία. Στόχος ήταν ο αποκλεισμός των Στενών του Βοσπόρου και των 

Δαρδανελίων, ώστε να αποκοπεί η Ρωσία από του δυτικούς συμμάχους 

της Αγγλία και Γαλλία. Επίσης σώματα του τουρκικού στρατού θα 

πολεμούσαν εναντίον ρωσικών σε ευρωπαϊκό έδαφος και υπό 

γερμανική διοίκηση θα σήκωναν στις πλάτες τους τις πολεμικές 

επιχειρήσεις στην Αίγυπτο, στην Περσία, στο Αφγανιστάν, στον Καύκασο 

και ως τις Ινδίες εφόσον ήταν δυνατό κάτι τέτοιο. Στο μεταξύ έφτασαν 

στην Τουρκία Γερμανοί υπαξιωματικοί για την ενίσχυση της 

στρατιωτικής αποστολής της Γερμανίας και της ενίσχυσης της επιρροής 

της στις επαρχίες, ενώ για πρώτη φορά στα μέσα Μαΐου παρατηρείται 

έντονο το ενδιαφέρον του γερμανικού ναυτικού για την Τουρκία, με την 

επίσκεψη του ναυάρχου Souchon, αρχηγού της γερμανικής ναυτικής 

αποστολής της Μεσογείου, στην Κωνσταντινούπολη. Αξιοσημείωτο είναι 

ο γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε με το πλοίο Goeben, 

κυβερνήτης του οποίου ήταν ο ίδιος ο Souchon.298 Το γερμανικό ναυτικό 

δεν είχε δείξει ως την εποχή εκείνη ιδιαίτερη προσοχή στην Τουρκία και 

σύμφωνα με τον Mühlmann, η δύναμη του τουρκικού στόλου 

περιορίζονταν σε δύο παλαιού τύπου πρώην γερμανικά πλοία, ενώ το 

προσωπικό στελέχωσής τους ήταν ανειδίκευτο.299  

Αρχές Αυγούστου είχαν ενταθεί οι γερμανικές προσπάθειες για τη 

σύναψη συμμαχίας με την Τουρκία. Από τουρκικής πλευράς, γνώστες 

της συμφωνίας ήταν αρχικά ο Μεγάλος Βεζίρης, ο Talaat και ο Enver, οι 

οποίοι ανήκαν στην γερμανόφιλη πτέρυγα των Νεότουρκων, ενώ στη 

συνέχεια η ομάδα πλαισιώθηκε από τον υπουργό Οικονομίας Djavid- 

Bey και ο υπουργός των Ναυτικών Djemal- Pascha, αμφότεροι 

υποστηρικτές της προοπτικής της Τουρκίας στο πλευρό της Αντάντ.300 

Στις 2 Αυγούστου του 1914 υπογράφηκε μεταξύ του Μεγάλου Βεζίρη και 
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του Γερμανού πρέσβη Wangenheim το συμβόλαιο της αμφίπλευρης 

υποστήριξης σε περίπτωση πολέμου με τη Ρωσία, η ισχύς του οποίου 

έφτανε μέχρι το τέλος του 1918.301   

Το επόμενο γερμανικό βήμα είχε καθοριστεί πλέον και δεν ήταν άλλο 

από τον εξαναγκασμό της Τουρκίας να κηρύξει τον πόλεμο στη Ρωσία. 

Παρά την σφοδρή γερμανική επιθυμία, της οποίας εκφραστής υπήρξε ο 

von Moltke, η Τουρκία δεν ήταν διατεθειμένη να επιτεθεί άμεσα στην 

Ρωσία, προς μεγάλη απογοήτευση του Βερολίνου. Για τον λόγο αυτό 

στις 5 Αυγούστου κήρυξε ουδετερότητα, επικαλούμενη τη μη 

ετοιμότητα του στρατεύματός της για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.302     

Εν τω μεταξύ η Γερμανία αναζητούσε τρόπους, με τους οποίους θα 

ωθούσε την Τουρκία στην κήρυξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας. Στις 10 

Αυγούστου 1914, ο πρέσβης Wangenheim, πέτυχε μεγάλο θρίαμβο για 

τη γερμανική διπλωματία όταν οδήγησε τα δύο γερμανικά σκάφη 

Goeben και Breslau, μέλη της γερμανικής αποστολής της Μεσογείου, 

από την Ιταλία, όπου ανεφοδιάζονταν, στην Κωνσταντινούπολη, έπειτα 

από αγγλική καταδίωξη. Τα δύο σκάφη ήταν ως τότε γερμανικά, εξαιτίας 

όμως της απαγόρευσης εισόδου ξένων πολεμικών πλοίων στα 

Δαρδανέλλια303, η Γερμανία επινόησε το τέχνασμα της εικονικής 

πώλησης των δύο πλοίων στην Τουρκία. Η Τουρκία ήταν δεδομένο λόγω 

της τραγικής οικονομικής της κατάστασης, ότι δεν ήταν σε θέση να 

αγοράσει δύο τόσο εξελιγμένα για την εποχή πλοία και αποτελούσε 

κοινό μυστικό, πως μετά το πέρας του πολέμου τα πλοία θα επέστρεφαν 

στον γερμανικό στόλο. Για την ασφαλή είσοδό τους στα Δαρδανέλια, τα 

δύο πλοία ύψωσαν την τουρκική σημαία304 και μετονομάστηκαν το 

«Goeben» σε «Yavuz Selim» και το «Breslau» σε «Midilli», χωρίς ωστόσο 

να αλλάξει κάτι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των πλοίων καθώς τα δύο 

πλοία παρέμεναν γερμανικά.305 

 Σχετικά τον διπλωματικό θρίαμβο του Wangenheim, πρέπει να 

σημειωθεί ότι επετεύχθη εναντίον της Αγγλίας. Σύμφωνα με τον 
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Morgenthau: «Όπως ανέφερα, η Τουρκία είχε παραγγείλει δύο 

ντρέντνοτ, που ήταν υπό κατασκευή στα αγγλικά ναυπηγεία όταν 

ξέσπασε ο πόλεμος. Αυτά τα πλοία δεν ήταν απλώς μια υπόθεση της 

τουρκικής κυβέρνησης. Η αγορά τους αντιπροσώπευε αυτό που 

φαινόταν να είναι ο γνήσιος ενθουσιασμός του τουρκικού λαού. Μ’ 

αυτά η Τουρκία έμελλε να επιτεθεί στην Ελλάδα και να ανακτήσει τα 

νησιά του Αιγαίου. Ο τουρκικός λαός είχε συγκεντρώσει το ποσόν που 

χρειαζόταν για την αγορά τους με δημόσιο έρανο. Εισπράκτορες είχαν 

γυρίσει σπίτι σπίτι μαζεύοντας μικρά ποσά. Γιορτές και πανηγύρεις 

είχαν διοργανωθεί με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων, ενώ οι 

Τουρκάλες, από τον ζήλο τους να βοηθήσουν την κοινή υπόθεση, 

πουλούσαν τα μαλλιά τους για να συνεισφέρουν τα χρήματά τους στον 

έρανο. […] Ακριβώς τη στιγμή που εξερράγη ο πόλεμος, η Τουρκία είχε 

πληρώσει την τελευταία δόση στα αγγλικά ναυπηγεία και τουρκικά 

πληρώματα είχαν μεταβεί στην Αγγλία για να οδηγήσουν στην πατρίδα 

τους τα τελειωμένα πλοία. Τότε, λίγε μέρες πριν από την καθορισμένη 

παράδοσή τους, η βρετανική κυβέρνηση παρενέβη για να επιτάξει τα 

δύο ντρέντνοτ για το πολεμικό ναυτικό της. […] Αυτή η συνδιαλλαγή 

έδωσε στον Βάγγενχαϊμ την ευκαιρία της ζωής του. Βίαιες επιθέσεις 

κατά της Αγγλίας, που πήγαζαν όλες από τη γερμανική πρεσβεία, 

άρχισαν να γεμίζουν τις σελίδες των τουρκικών εφημερίδων. Ανέκαθεν ο 

Βάγγενχαϊμ έκανε κηρύγματα στους τούρκους ηγέτες σχετικά με την 

απιστία της Αγγλίας και τώρα άφηνε να εννοηθεί ότι η Γερμανία, η καλή 

φίλη της Τουρκίας, ήταν έτοιμη να την αποζημιώσει για την 

«παράνομη» αρπαγή των πλοίων από την Αγγλία. Ο Γερμανός πρέσβης 

υπέβαλε την ιδέα της «αγοράς» των «Γκέμπεν» και «Μπρέσλαου», που 

την εποχή εκείνη περιπλανιόνταν στη Μεσόγειο- ίσως εν αναμονή αυτής 

ακριβώς της εξέλιξης- και της ένταξής τους στον τουρκικό στόλο στη 

θέση των πλοίων που είχαν επιταχθεί από την Αγγλία».306 Οι ενέργειες 

αυτές του Wangenheim, ισχυροποίησαν στη συνείδηση του τουρκικού 

λαού την πρόθεση της Γερμανίας να στηρίξει την Τουρκία στρατιωτικά, 

καθώς η γερμανική ναυτική αποστολή στην περιοχή αριθμούσε πλέον 

1600 άτομα και τα δύο υπερσύγχρονα για την εποχή πλοία, έδιναν στην 

Τουρκία ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ρωσικού στόλου.307 

Στην πραγματικότητα ήταν ένα μέσο πίεσης, ώστε η Τουρκία να 

προχωρήσει σε χτύπημα εναντίον της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. 

Αυτό αποκαλύφθηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, όταν παρά 

την απροθυμία της Τουρκίας να αρχίσει τις εχθροπραξίες εναντίον της 

Ρωσίας, αναγκάστηκε να ζητήσει δάνειο από τη Γερμανία, εξαιτίας της 
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δεινής οικονομικής της κατάστασης. Η Γερμανία αποδέχθηκε τον 

Οκτώβριο του 1914 το τουρκικό αίτημα για δάνειο ύψους 5 

εκατομμυρίων τουρκικών λιρών. Έτσι κάτω από την πίεση του 

γερμανικού επιτελείου στρατού για την κήρυξη πολέμου στη Ρωσία, η 

Τουρκία βρέθηκε εγκλωβισμένη καθώς η δανειοδότηση καθώς και οι 

εισαγωγές εξοπλισμών γερμανικής προέλευσης, βρέθηκαν σε εξάρτηση 

με τις γερμανικές επιθυμίες, τις οποίες η Τουρκία εξαναγκάζονταν να 

ακολουθήσει.308 

Η Τουρκία από την πλευρά της, διατύπωσε με επίσημο τρόπο στις 11 

Οκτωβρίου 1914 μέσω της τριανδρίας Enver, Djemal και Talaat στον 

Γερμανό πρέσβη Wangenheim, την πρόθεση της χώρας να αναγνωρίσει 

τον ναύαρχο Souchon ως αρχηγό του τουρκικού πολεμικού στόλου και 

να επιτεθεί εναντίον της Ρωσίας, αφού πρώτα προχωρούσε η καταβολή 

μέρους του δανείου από την πλευρά της Γερμανίας, της τάξης των 2 

εκατομμυρίων λιρών Τουρκίας. 309 Έτσι, στις 22 Οκτωβρίου ο Enver 

συνέταξε την ακόλουθη εντολή για τον αρχηγό του στόλου: «Ο 

τουρκικός στόλος πρέπει να κερδίσει την κυριαρχία της Μαύρης 

Θάλασσας. Αναζητήστε τον ρωσικό στόλο και επιτεθείτε του, 

οπουδήποτε τον βρείτε, χωρίς να του κηρύξετε τον πόλεμο». Η εντολή  

με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων δύο μελών της τριανδρίας, 

διαβιβάστηκε στον ναύαρχο Souchon δύο μέρες αργότερα, ενώ στις 25 

Οκτωβρίου ο Djemal έδωσε τις τελικές οδηγίες στον ναύαρχο 

προκειμένου να οριοθετηθεί το πλαίσιο δράσης του. Τελικά στις 29 

Οκτωβρίου ο τουρκικός στόλος υπό τις οδηγίες του Souchon, επιτέθηκε 

εναντίον του λιμανιών της Σεβαστουπόλεως, της Θεοδοσίας και του 

Νοβοροσίσκ, προξενώντας μεγάλες καταστροφές σε εγκαταστάσεις 

πετρελαίου, δημητριακών και βυθίζοντας αρκετά ρωσικά πλοία. Η 

είσοδος της Τουρκίας στον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν γεγονός.310  

Μετά την είσοδο της Τουρκίας στον Πόλεμο, Wangenheim 

αντιλαμβάνονταν τον ρόλο του ως ισορροπιστή των καταστάσεων και 

ως ρυθμιστή που θα συντελούσε σε μια εποικοδομητική συνεργασία 

όλων των ομάδων που διέθετε η Γερμανία στη Μικρά Ασία. Βέβαια ο 

ιδιόρρυθμος και αντισυμβατικός χαρακτήρας του Liman αποτελούσε 

τροχοπέδη σε μια τέτοια προοπτική, οπότε ο Γερμανός πρέσβης με τη 
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σειρά του ανέφερε στον καγκελάριό του τη δυσαρέσκειά του για τις 

κινήσεις του Liman, θέτοντας εμμέσως πλην σαφώς, ζήτημα 

αντικατάστασης του Γερμανού στρατηγού. Ο πιθανός διάδοχος του von 

Sanders άκουγε στο όνομα von der Goltz, το όνομα του οποίου δεν ήταν 

άγνωστο στην Τουρκία, ούτε και το έργο που είχε αφήσει ως 

παρακαταθήκη στην τελευταία γερμανική αποστολή στην Τουρκία. 

Μετά από σχετική συζήτηση με τον Enver αποφασίστηκε τελικά η 

παραμονή του Liman στο πόστο του, καθώς είχε τοποθετηθεί εκ νέου 

στην ηγεσία του Ά σώματος Στρατού και μια αντικατάστασή του θα 

στοίχιζε πολύτιμο χρόνο, καθώς η Τουρκία είχε ήδη μπει στον πόλεμο 

και  οι αλλαγές σε επιτελικές θέσεις μόνο αναταραχές θα προκαλούσαν 

τη δεδομένη στιγμή. Στα τέλη Νοεμβρίου 1914, ωστόσο θεωρώντας ο 

Enver πως μια ενδεχόμενη αποστολή του Liman στα θέατρα των 

πολεμικών επιχειρήσεων, θα ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε να 

απομακρυνθεί αφενός από το κέντρο και αφετέρου θα αποτελούσε το 

απαιτούμενο έρεισμα από την πλευρά της Τουρκίας για την ανάκληση 

του von der Goltz στις υπηρεσίες της, αιτήθηκε την αποστολή του 

τελευταίου.311  

Στο μεταξύ ο Liman είχε πληροφορηθεί για τις ενέργειες επανόδου του 

von der Goltz στην Τουρκία, αρνήθηκε να αναλάβει την εκστρατεία στον 

Καύκασο, κάτι που προκάλεσε μετωπική σύγκρουση με τον 

Wangenheim. Η προσπάθεια του Liman να αποτρέψει την αποστολή του 

von der Goltz στην Τουρκία υπήρξε ανεπιτυχής, καθώς αυτή είχε ήδη 

επικυρωθεί με αυτοκρατορικό διάταγμα στις 28 Νοεμβρίου 1914, ενώ ο 

ίδιος αρνήθηκε να μεταβεί στο μέτωπο του Καυκάσου, κάτι που έκανε 

τελικά ο Enver. Μια παύση της έντασης μεταξύ Enver και Liman κατέστη 

δυνατή όταν ο τελευταίος ανέλαβε την ηγεσία της 5ης Στρατιάς των 

τουρκικών δυνάμεων και την οργάνωση της άμυνας στα Δαρδανέλια.312 

Η επάνοδος του von der Goltz στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε στις 12 

Δεκεμβρίου του 1914 και στα μέσα Απριλίου του επόμενου έτους 

αναγορεύτηκε σε διοικητή της Ά Στρατιάς στη θέση του Liman, ο οποίος 

τέθηκε επικεφαλής της 5ης Στρατιάς της Καλλίπολης. Ο Liman 

δυσαρεστήθηκε από το γεγονός αυτό, θεωρώντας πως αποτελούσε 

προσβολή των όρων του συμβολαίου του, καθώς σύμφωνα με αυτό δεν 

ήταν δυνατός ο διορισμός στον τουρκικό στρατό ξένων αξιωματικών, 

χωρίς τη συγκατάθεσή του. Τελικά ο von der Goltz τοποθετήθηκε στην 

ηγεσία του 6ου Σώματος Στρατού της Μεσοποταμίας το φθινόπωρο του 

1915, με καθήκοντα την αποτίμηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων 

των περσικών στρατευμάτων στο πλευρό των Κεντρικών Δυνάμεων και 
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έπειτα η κινητοποίηση των υφιστάμενων στην περιοχή δυνάμεων 

εναντίον της Αγγλίας και της Ρωσίας καθώς η δημιουργία ενός σώματος 

περσικού στρατού.313 Πραγματικός σκοπός της αποστολής στην Περσία, 

δεν ήταν τόσο η απελευθέρωσή της από τα αγγλορωσικά δεσμά, όσο η 

αξιοποίηση του ορυκτού και παραγωγικού πλούτου της χώρας από τη 

Γερμανία. Προπαντός έπρεπε να αντισταθμιστούν οι ελλείψεις της 

Γερμανίας σε βαμβάκι, μαλλί, χαλκό και δημητριακά. Πρόκειται δηλαδή 

για προϊόντα απαραίτητα ως πρώτη ύλη στη βιομηχανία, η έλλειψη των 

οποίων υποδηλώνει ότι η παραγωγή της Γερμανίας στον πρωτογενή 

τομέα υπήρξε θύμα του Μεγάλου Πολέμου. Παρόλο που ο von der Goltz 

δεν κατάφερε να κάνει πολλά, καθώς τον βρήκε ο θάνατος από 

τυφοειδή πυρετό στα τέλη Απριλίου του 1916 στη Βαγδάτη, ωστόσο 

πρόλαβε να αντιληφθεί την αλλαγή της διάθεσης του τουρκικού λαού, ο 

οποίος θεωρούσε τη Γερμανία υπεύθυνη για την είσοδο της χώρας του 

σε πολεμικές περιπέτειες επιζήμιες για τη χώρα και το λαό. 314  

Η λεπτομερειακή καταγραφή των πολεμικών επιχειρήσεων της Τουρκίας 

κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υπερβαίνει τους σκοπούς της 

εργασίας αυτής. Για τον λόγο αυτό θα γίνει περιορισμός της 

εξιστόρησης αυστηρά μέσα στα πλαίσια, όπου η εμπλοκή της Γερμανίας 

υπήρξε υπέρ το δέον ενεργή, καθώς και σε χωροταξικά πλαίσια που 

έχουν να κάνουν με την παρουσία του ελληνισμού στις περιοχές, όπου 

διαδραματίζονταν τα πολεμικά γεγονότα.315 

 Τα πεδία των μαχών στα οποία έλαβε μέρος η Τουρκία κατά τον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο μπορούν να διακριθούν σε τρία μεγάλα μέτωπα: α) 

στα Στενά των Δαρδανελίων και την Κωνσταντινούπολη, β) στον 

Καύκασο και γ) στην Παλαιστίνη, τη Συρία και τη Μεσοποταμία.316  

Στο μέτωπο των Δαρδανελίων, με επίκεντρο την χερσόνησο της 

Καλλίπολης, την άμυνα της περιοχής και τη βελτίωση των υφιστάμενων 

οχυρωματικών έργων είχαν αναλάβει ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1914 

οι Γερμανοί ναύαρχοι von Usedom και Merten, με τη βοήθεια του 

στρατηγού Weber.317 Στις 26 Μαρτίου του 1915 κατέφθασε στην 

Καλλίπολη και ο Liman ως αρχηγός της 5ης Σρτατιάς, ενώ στα γεγονότα 

που προηγήθηκαν είναι άξια αναφοράς, ο βομβαρδισμός των 

Δαρδανελίων τον Νοέμβριο του 1914 από αγγλικά και γαλλικά πολεμικά 

πλοία, ενώ τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους αρχίζει η συντονισμένη 
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επίθεση του αγγλογαλλικού στόλου στην περιοχή και αφού προηγήθηκε 

τον Ιανουάριο του 1915 ρωσικό αίτημα προς την Αγγλία για έναρξη των 

επιχειρήσεων στα παράλια.318 Η επιχείρηση δεν επέτυχε και στις 19 

Μαρτίου τερματίστηκε η πρώτη αυτή απόπειρα διείσδυσης από τη 

θάλασσα. Έμφαση δόθηκε στις χερσαίες πολεμικές επιχειρήσεις με την 

απόβαση από αέρος αγγλογαλλικών δυνάμεων με τη δύναμη πλέον της 

Αντάντ να ανέρχεται σε 75000 άνδρες στην περιοχή έναντι 60000 που 

ήταν οι δυνάμεις της Τουρκίας. Μεγάλη σημασία για τις επιχειρήσεις 

είχε η βύθιση τριών αγγλικών πλοίων από γερμανικό υποβρύχιο και 

τουρκικό αντιτορπιλικό τον Μάιο του 1915, γεγονός που δεν επέτρεπε 

πλέον την υποστήριξη των χερσαίων δυνάμεων της Αντάντ από τη 

θάλασσα.319  Η περίοδος Μαΐου-Ιουνίου κύλησε με επιθέσεις τις Αντάντ, 

οι οποίες αποκρούστηκαν επιτυχώς από την Τουρκία, ενώ τον Αύγουστο 

πραγματοποιήθηκαν χερσαίες συγκρούσεις στις οποίες διακρίθηκε ο 

Mustafa Kemal Bey (μετέπειτα ιδρυτής της Τουρκικής Δημοκρατίας), με 

τους Άγγλους να μην πετυχαίνουν τον στόχο τους ούτε στις 12,15 και 21 

Αυγούστου στις μάχες του Κόλπου της Σούβλας. Τον Σεπτέμβριο και τον 

Οκτώβριο η κατάσταση δεν διαφοροποιήθηκε σημαντικά, με τις 

επιθέσεις της Αντάντ να  μην έχουν αξιόλογη επιτυχία και στα μέσα 

Νοεμβρίου ακούστηκαν οι πρώτες φωνές στο αγγλικό κοινοβούλιο που 

έκαναν λόγο για εγκατάλειψη του σχεδίου επιχειρήσεων στα 

Δαρδανέλια πράγμα τα οποίο έγινε τον Ιανουάριο του 1916. Ο 

απολογισμός των συγκρούσεων ήταν 47000-50000 νεκροί και 

αγνοούμενοι από πλευράς της Αντάντ και 68000 από την πλευρά της 

Τουρκίας.320 Η έκβαση της μάχης χαρακτηρίστηκε από τη γερμανική 

βιβλιογραφία ως μια μεγάλη νίκη της γερμανικής πολεμικής τακτικής με 

το μεγαλύτερο μερίδιο της επιτυχίας να πιστώνεται στον Liman von 

Sanders321. Η συμβολή της ομάδας του υπήρξε καθοριστική τόσο στη 

σωτηρία της Κωνσταντινούπολης και κατά συνέπεια ολόκληρης της 

Τουρκίας322, όσο και στον αποκλεισμό της Ρωσίας από την ελεύθερη 

θαλάσσια επικοινωνία με τους συμμάχους της Αγγλία και Γαλλία, 

γεγονός που στοίχιζε στον ρωσικό στρατό τον εφοδιασμό του με όπλα 

και πολεμικό εξοπλισμό, καθιστώντας παράλληλα τις προοπτικές της 

Γερμανίας σε μία σύγκρουση μαζί της ευνοϊκές.323  
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Το μέτωπο του Καυκάσου αποτέλεσε αρχικά για τη Γερμανία ένα πεδίο 

επιχειρήσεων δευτερεύουσας σημασίας, στο οποίο δραστηριοποιήθηκε 

ο τουρκικός στρατός, με το όφελος της Γερμανίας να έγκειται στην 

καθήλωση τμημάτων του ρωσικού στρατού στην περιοχή, ώστε στα 

ευρωπαϊκά μέτωπα η ρωσική παρουσία να είναι σαφώς πιο 

περιορισμένη.324 Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, ότι 

πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών  υπήρχαν στο μέτωπο αυτό 

δώδεκα Γερμανοί αξιωματικοί ως μέλη της του 3ου Σώματος Στρατού, 

την ηγεσία του οποίου είχε αναλάβει από τις 19 Δεκεμβρίου 1914 ο 

Enver με αρχηγό του επιτελείου τον Γερμανό Bronsart von 

Schellendorf.325 Μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο έχουν στο 

συγκεκριμένο μέτωπο, τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν προς το τέλος του 

πολέμου. Στα τέλη Μαρτίου του 1918, το 3ο Σώμα Στρατού είχε 

καταφέρει με τη βοήθεια της Γερμανίας να επαναφέρει σε ισχύ τα 

σύνορα του 1914 μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας. Τη θέση του αρχηγού του 

επιτελείου είχε αναλάβει πλέον ο Γερμανός στρατηγός von Seeckt στη 

θέση του von Schellendorf. 326 Στις αρχές του καλοκαιριού του 1918 

ξεκινάει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας. Μετά 

την Συνθήκη μεταξύ Τουρκίας και Υπερκαυκασίας στο Βατούμ στις 31 

Μαΐου, η Γερμανική πλευρά εκδηλώνει έντονα τη δυσαρέσκειά της προς 

την Τουρκία, θεωρώντας ότι ακολουθεί ανεξάρτητη πολιτική στο ζήτημα 

των συμφερόντων στον Καύκασο εκτός των πλαισίων της συμμαχίας. 

Ήταν η πρώτη φορά στη διάρκεια της τετράχρονης έως τότε συμμαχίας 

που η αντιπαράθεση έφθασε σε τέτοιο σημείο, ώστε η ένοπλη 

σύγκρουση μεταξύ των συμμάχων απετράπη την τελευταία στιγμή. 

Αφορμή στάθηκε η μη εκπροσώπηση της Γερμανίας στις 

διαπραγματεύσεις του Βατούμ, η οποία από την πλευρά της 

επιθυμούσε τη συνέχιση του πολέμου από την πλευρά της Τουρκίας, 

ώστε να αποκτήσει και η ίδια δικαιώματα στα αγαθά της περιοχής, όπως 

πετρέλαιο και πλούσια μεταλλεύματα όπως μαγγάνιο. Η θέση αυτή 

διατυπώθηκε από τον Γερμανό αξιωματούχο Ludendorf, σφοδρή 

επιθυμία του οποίου ήταν να μην περιέλθει ο πλούτος του Καυκάσου 

αποκλειστικά σε τουρκικά χέρια. Οι σκέψεις για τη δημιουργία 

γερμανικού προτεκτοράτου στην Γεωργία όμως δεν τελεσφόρησαν 

καθώς κάτι τέτοιο απαιτούσε στρατιωτική δύναμη την οποία δεν διέθετε 

η Γερμανία στην περιοχή. Εξαρτώμενη για τον λόγο αυτό, από τις 

διαθέσεις του Enver, ο οποίος σχεδίαζε να έχει ο ίδιος τον αποκλειστικό 

έλεγχο της περιοχής, αναβιώνοντας μελλοντικά την ιδέα του 
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Παντουρκισμού, η Γερμανία δεν ήταν σε θέση να κάνει ελιγμούς πλέον 

υπό την απειλή παραίτησης του Τούρκου στρατηγού, κάτι που θα 

σήμαινε και το δικό της τέλος στην περιοχή. 327  Οι τελευταίες απόπειρες 

της Γερμανίας στην περιοχή, στράφηκαν τον Αύγουστο του 1918 

εναντίον του Μπακού, πόλης με πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου, οποία 

πέρασε διαδοχικά από τα χέρια των Αρμενίων, σε αυτά των Άγγλων και 

τελικά των Τούρκων τον Σεπτέμβριο. Το γεγονός αυτό έφερε την 

Γερμανία προ τετελεσμένου γεγονότος και στα τέλη του μήνα η 

ανακωχή της Βουλγαρίας με την Αντάντ, ανάγκασε τα γερμανικά 

στρατεύματα να αποσυρθούν τελικά από την περιοχή στις 24 

Οκτωβρίου.328  

Πέρα από τις πρώτες ύλες της περιοχής το ενδιαφέρον της Γερμανίας 

εστιάζεται στο γεγονός πως η σύμμαχος της Τουρκίας αναζητούσε μέσω 

του Καυκάσου μία εναλλακτική οδό προσέγγισης του Αφγανιστάν, της 

Περσίας και των Ινδιών. Σύμφωνα με τον αυστριακό στρατιωτικό 

ακόλουθο της Αυστρίας στην Τουρκία Josef Pomiankowski: «Το Βερολίνο 

πίστευε […] ότι έπρεπε να βρει έναν άλλο δρόμο για την Περσία και το 

Αφγανιστάν, μετά την κατάληψη της Βαγδάτης από τους Άγγλους και 

έβλεπε τη διαδρομή αυτή, μέσω του Βατούμ, της Τιφλίδας και του 

Μπακού ως την μόνη κατάλληλη […] Η γερμανική πολιτική 

αποσκοπούσε […] στον αποκλειστικό έλεγχο της παραγωγής νάφθας στο 

Μπακού και τις πρώτες ύλες ολόκληρης της περιοχής της 

Υπερκαυκασίας προς όφελος των Κεντρικών Δυνάμεων, στην 

πραγματικότητα προς όφελος δικό της».329  

Στο μέτωπο της Παλαιστίνης εξαιρετικά σημαντικό ρόλο διαδραμάτιζε το 

κανάλι του Σουέζ, το οποίο όπως και ολόκληρη η Αίγυπτος βρισκόταν 

υπό αγγλικό έλεγχο. Στο ίδιο κανάλι αντικατοπτρίζονταν αφενός τα 

όνειρα της του Enver και της Τουρκίας για την ανάκτηση των επαρχιών 

που της αφαίρεσε η Αγγλία και αφετέρου από την πλευρά της η 

Γερμανία επεδίωκε μέσω της περιοχής αυτής, να κόψει από την Αγγλία 

μια ζωτικής σημασίας αρτηρία προς τις Ινδίες και συστήσει προς το δικό 

της συμφέρον ένα δίκτυο υποστήριξης προς τη γραμμή Αμβούργο-

Κωνσταντινούπολη-Κουβέιτ, μια εναλλακτική δίοδο από τη θάλασσα. 

Πέρα από αυτό, θα εμπόδιζε τη μεταφορά ταγμάτων στρατιωτών από 

τις Ινδίες κυρίως, αλλά και από το νότιο ημισφαίριο (Αυστραλία, Νέα 
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Ζηλανδία), τα οποία θα ενίσχυαν την Αγγλία στα ευρωπαϊκά της 

μέτωπα.330    

Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1915 πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

απόπειρα ώστε το Σουέζ να περιέλθει σε τουρκικό έλεγχο. Αρχηγός από 

την πλευρά των Τούρκων ήταν ο Djemal-Pascha, υπεύθυνος για τις 

επιχειρήσεις στο μέτωπο της Συρίας-Παλαιστίνης, ενώ από γερμανικής 

πλευρά υπήρχε ο von Kressenstein ως αρχηγός του 8ου Σώματος Στρατού 

μαζί με άλλους 6 Γερμανούς αξιωματικούς. Παρά το γεγονός ότι η 

επιχείρηση κατάληψης του Καναλιού της 2-3ης Φεβρουαρίου δεν υπήρξε 

επιτυχημένη για την Τουρκία, ωστόσο το όφελος για τη Γερμανία ήταν 

ότι η Αγγλία αναγκάστηκε να αυξήσει στο μέτωπο αυτό τη δύναμή της 

προοδευτικά, από 150000 στρατιώτες στα τέλη του 1914, σε σχεδόν 

300000 στα στις αρχές του 1916, παρά το γεγονός ότι δεν 

πραγματοποιήθηκε κάποια αξιοσημείωτη επιχείρηση στην περιοχή ως 

τα μέσα του ιδίου έτους.331 

Στη Μεσοποταμία στις 13-14 Απρίλιο του 1915, επιχειρήθηκε η 

κατάληψη της πόλης Basra από τους Τούρκους με 4000 στρατό, χωρίς 

όμως επιτυχία. Καθώς το καλοκαίρι του 1915 επικρατούσε ησυχία σε 

αυτό το μέτωπο, επόμενες συγκρούσεις εκτυλίχθηκαν στην Kut-el-

Amara τον  Σεπτέμβριο με τους Άγγλους υπερτερώντας αριθμητικά με 

10000 στρατιώτες έναντι 7000 των Τούρκων να επικρατούν, ενώ στις 5 

Οκτωβρίου ο von der Goltz αναλαμβάνει την ηγεσία της εξασθενημένης 

6ης Στρατιάς, με επιπλέον αρμοδιότητες που αφορούσαν 

δραστηριότητες εξερεύνησης στην Περσία και το Αφγανιστάν. Πριν την 

έλευση του von der Goltz στη Βαγδάτη, προηγήθηκε μια μεγάλης 

σημασίας μάχη στην περιοχή Selman Pak, 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά 

της Βαγδάτης, όπου  από τις 22 μέχρι τις 25 Νοεμβρίου 1915, οι 21000 

Τούρκοι στρατιώτες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία 14000 

Άγγλων προς τη Βαγδάτη. Ο von der Goltz έφτασε τελικά στο στρατηγείο 

της 6ης Στρατιάς  στις 12 Δεκεμβρίου, με την τελευταία μάχη για την 

κατάληψη της Kut-al-Amara από τις αγγλικές δυνάμεις να δίνεται στις 29 

Απριλίου 1916 σχεδόν μισό μήνα μετά τον θάνατο του Γερμανού 

διοικητή.332 

Στο μέτωπο της Παλαιστίνης, οι γερμανικές γραμμές βρίσκονταν στην 

επίθεση με τον von Kressenstein να δέχεται ενισχύσεις από το 

γερμανικό και αυστρουγγρικό πυροβολικό, το οποίο εστάλη από τη 

Συρία και έλαβε την κωδική ονομασία Pascha I333 και να πραγματοποιεί 
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στις αρχές Αυγούστου του 1916 τη δεύτερη απόπειρα κατάληψης του 

καναλιού του Σουέζ. Οι 12000 στρατιώτες που είχε στη διάθεσή του ο 

von Kressenstein κατά την επίθεση στην πόλη Romani αναγκάστηκαν σε 

οπισθοχώρηση από τις αγγλικές δυνάμεις. Οι γερμανικές απώλειες 

ανήλθαν σε 4000-6000 στρατιώτες ενώ οι αγγλικές μόνο σε 1130.334 Με 

την άδοξη κατάληξη της επίθεσης αυτής ολοκληρώθηκε ουσιαστικά η 

επιθετική γερμανική τακτική στην περιοχή του Σουέζ, καθώς ο 

γερμανοτουρκικός στρατός χτυπημένος και από λιμό, αναγκάστηκε να 

παραχωρήσει ολόκληρο το κερδισμένο έδαφος της Αιγύπτου και να 

περιοριστεί από τον Μάρτιο του 1917 σε αμυντική τακτική στη γραμμή 

Γάζα-Μπιρσεμπά, η οποία βρισκόταν σε οθωμανικό έδαφος.335 

Στη Μεσοποταμία η 6η Στρατιά εμφανίζεται στα τέλη του 1916 

αποδεκατισμένη, με δύναμη 12000-16000 άνδρες, με την γερμανική 

αποστολή του Ιράκ να αριθμεί 34 αξιωματικούς και 280 άνδρες.336 Η 

Γερμανική υποχώρηση υπήρξε ραγδαία, με τους Άγγλους να 

καταλαμβάνουν τη Βαγδάτη στις 11 Μαρτίου 1917 και τους τον 

τουρκικό στρατό μαζί με τους γερμανούς να περιορίζονται πίσω από τη 

γραμμή της Σαμάρα. Το χτύπημα αυτό υπήρξε σοβαρό για τη Γερμανία 

και σε επίπεδο κύρους καθώς αντιλήφθηκε ότι δεν ήταν σε θέση πλέον 

να ολοκληρώσει το έργο της κατασκευής της Σιδηροδρομικής Γραμμής 

της Βαγδάτης και για το λόγο αυτό άρχισαν οι προετοιμασίες για την 

γερμανική αντεπίθεση. Η ενδυνάμωση της γερμανικής γραμμής πυρός 

έγινε με την ένωση του Σώματος Στρατού της Ασίας και της ομάδας «F» 

(Falke). Η νεοσυσταθείσα ομάδα έλαβε το κωδικό όνομα Pascha II και 

θα αριθμούσε μέχρι τον Σεπτέμβριο 11000 στρατιώτες και 

υποστηρικτικό προσωπικό.337 Σκοπός της ομάδας «F» ήταν να σχεδιάσει 

και να εκτελέσει από κοινού με τις ομάδες Pascha I και Pascha II, την 6η 

και την 7η τουρκική στρατιά την ανακατάληψη της Βαγδάτης. Το κωδικό 

όνομα της επιχείρησης κατάληψης της Βαγδάτης ήταν Yildirim 

(κεραυνός).338  

Πριν την εκτέλεση της επιχείρησης Yildirim, αποφασίστηκε να δοθεί το 

κέντρο βάρους στη Γάζα, όπου ο κλοιός των Άγγλων στένευε επικίνδυνα 

για τους Γερμανούς στις 26 και 27 Μαρτίου 1917. Αγγλικές δυνάμεις 

20000 ανδρών αντιπαρατέθηκαν με 13000 άνδρες του von Kressenstein, 

με την τελική έκβαση να είναι υπέρ των Γερμανών. Ίδια κατάληξη είχε 

και η δεύτερη προσπάθεια των Άγγλων για κατάληψη της πόλης στις 17 
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Απριλίου.339 Η άμυνα της πολύς ωστόσο είχε εξασθενήσει τόσο, ώστε ο 

αρχηγός της 4ης Στρατιάς Djemal-Pascha και ο αρχηγός του γερμανικού 

αποσπάσματος von Falkenhayn ήταν πλέον πεπεισμένοι πως νέα 

επίθεση των Άγγλων δεν ήταν δυνατόν να αποκρουστεί. Για τον λόγο 

αυτό υπήρξε η σκέψη, η ομάδα «F» να επιτεθεί εναντίον των Άγγλων 

στην Παλαιστίνη με στόχο την επέκταση της γραμμής άμυνας έως το 

κανάλι του Σουέζ, ώστε να υπάρξει αντιπερισπασμός στο σχέδιο της 

Βαγδάτης.  Τα σχέδια αυτά ήταν εκ των πραγμάτων αδύνατα ως προς 

την υλοποίησή τους. Έπειτα από αγγλική επίθεση στη Γάζα στα τέλη 

Οκτωβρίου του 1917, η άμυνα της πόλης υπό τον von Kressenstein 

διοικητή του 8ης Στρατιάς και του Μουσταφά Κεμάλ της 7ης Στρατιάς 

κατέρρευσε, ώστε μέχρι τις 9 Νοεμβρίου η οπισθοχώρηση των 

τουρκικών δυνάμεων έφτασε στα 20 χιλιόμετρα μακριά. Την 1η 

Δεκεμβρίου αντικαταστάθηκε ο von Kressenstein από τον von 

Falkenhayn και αφού η αγγλική προέλαση έφτασε ως την Ιερουσαλήμ, οι 

επιχειρήσεις συνεχίστηκαν τον Μάρτιο του επόμενου έτους αυτή τη 

φορά στην Ιορδανία. Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου αποφασίστηκε η 

αντικατάσταση του von Falkenhayn από τον Liman  von Sanders, ο 

οποίος ανέλαβε την ηγεσία της ομάδας Yildirim καθώς και το γενικό 

πρόσταγμα των δυνάμεων στο μέτωπο της Παλαιστίνης και της 

Συρίας.340 Η υποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων αποδεικνύει ότι 

η τοποθέτηση του Liman στη συγκεκριμένη θέση είχε σκοπό της την 

αποφυγή της βίαιης κατάρρευσης του μετώπου και την ομαλή 

οπισθοχώρηση των δυνάμεων που ηγούνταν. Η σταδιακή 

οπισθοχώρηση προς τα βόρεια υπήρξε αναπόφευκτη, με τον ίδιο τον 

Liman να κινδυνεύει να αιχμαλωτιστεί κοντά στη Ναζαρέτ στις 21 

Σεπτεμβρίου του 1918, ενώ στις 23 του ίδιου μήνα καταλήγει στα χέρια 

των Άγγλων και η Χάϊφα, κάνοντας τα σχέδια των Γερμανών για 

αμυντική γραμμή στη Δαμασκό μη υλοποιήσιμα. Στο κέντρο 

επιχειρήσεων των Γερμανών τοποθετήθηκε ήδη από τον Ιανουάριο ο 

von Seeckt στη θέση του von Schellendorf ως αρχηγός του γενικού 

επιτελείου.341  

Στις 26 Οκτωβρίου βρισκόταν στην πόλη Αλέππο τα υπολείμματα της 

ομάδας «F», τα οποία έπρεπε όμως να κινηθούν 30 χιλιόμετρα 

βορειότερα ενώ το κέντρο επιχειρήσεων είχε μεταφερθεί στα Άδανα. 

Στις 30 Οκτωβρίου 1918 ο Liman πληροφορείται την ανακωχή. 342  
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4.6. Το τέλος της γερμανικής αποστολής και η αναχώρησή της από την 

Τουρκία 

 

Η συνθηκολόγηση των δυνάμεων της Αντάντ με την Τουρκία έγινε με 

όρους εξαιρετικά επαχθείς για την τελευταία. Στόχος τους ήταν, μέσα 

από τον απόλυτο έλεγχο των στρατηγικών σημείων της χώρας, να 

αποτραπεί η συνέχιση της γερμανικής κυριαρχίας στην περιοχή.343    

Ο πρώτος όρος της συνθήκης αφορούσε στο καθεστώς των 

Δαρδανελίων και του Βοσπόρου, με τις δύο αυξημένου στρατηγικού 

ενδιαφέροντος περιοχές να βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Αντάντ. 

Επίσης κάτι παρόμοιο εκφράζεται και στον έβδομο όρο, καθώς γίνεται 

λόγος για δικαίωμα των συμμάχων της Αντάντ να κατέχουν στρατηγικά 

σημεία της χώρας, όταν αυτό κρίνονταν σκόπιμο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο πέμπτος όρος που σχετίζεται με τον τουρκικό στρατό. 

Σύμφωνα με τον όρο αυτό διαλύεται το στράτευμα που είχε 

δημιουργηθεί σταδιακά εδώ και τρεις δεκαετίες με τη βοήθεια των 

γερμανικών στρατιωτικών αποστολών, με εξαίρεση τις δυνάμεις που 

προάσπιζαν τα τουρκικά σύνορα. Το ζήτημα της επανασύστασης του 

τουρκικού στρατού θα απασχολούσε αργότερα εκ νέου την Αντάντ. 

Επίσης σχετικά με τις σιδηροδρομικές γραμμές της Τουρκίας, αυτές θα 

βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Αντάντ, όπως αναφέρει ο δέκατος 

πέμπτος όρος. Από τις περιοριστικές ρυθμίσεις που επιβλήθηκαν από 

την Αντάντ στην Τουρκία δεν έλειπαν και αποφάσεις που αφορούσαν τις 

Κεντρικές Δυνάμεις με τις οποίες είχε συμμαχήσει. Ως εκ τούτου, ο όρος 

19 της συνθηκολόγησης κάνει λόγο για υποχρέωση των υπηκόων της 

Γερμανίας και της Αυστρίας, στρατιωτικού προσωπικού και πολιτών, να 

εγκαταλείψουν την Τουρκία μέσα στο διάστημα ενός μήνα. Επίσης στον 

εικοστό τρίτο όρο δηλώνεται ρητά πως απαγορεύεται στην Τουρκία να 

διατηρεί σχέσεις με τις Κεντρικές Δυνάμεις, ενώ ο εικοστός πέμπτος και 

τελευταίος όρος της συνθηκολόγησης αναφέρεται πως σημειώνεται 

λήξη των εχθροπραξιών μεταξύ των δυνάμεων της Αντάντ και της 

Τουρκίας το μεσημέρι της Πέμπτης 31 Οκτωβρίου 1918.344 

Ήδη από την προηγούμενη ημέρα είχαν αρχίσει οι διεργασίες στην 

Τουρκία, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούσαν την 

αναχώρηση των Γερμανών από το έδαφός της. Ο Μεγάλος Βεζίρης Izzet-
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Pascha με τηλεγράφημα ενημερώνει τον Liman στα Άδανα να 

παραδώσει τον έλεγχο της στρατιάς  Yildirim στον Μουσταφά Κεμάλ και 

να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, πράγμα το οποίο έγινε στις 4 

Νοεμβρίου, ημερομηνία κατά την οποία είχαν ήδη εγκαταλείψει την 

Τουρκία οι Γερμανοί ναύαρχοι και ο von Seeckt. Άλλωστε από τις 30 

Οκτωβρίου ο Izzet-Pascha είχε προχωρήσει στη λύση των συμβολαίων 

των Γερμανών που δραστηριοποιούνταν στο τουρκικό στράτευμα, οι 

οποίοι εντάχθηκαν από τις 3 Νοεμβρίου εκ νέου στον γερμανικό στρατό 

με απόφαση του Kaiser. Στις 10 Νοεμβρίου το τουρκικό υπουργείο 

Στρατιωτικών ενημερώνει την Αντάντ πως στο έδαφος της Τουρκίας 

βρίσκονται ακόμη 13500 Γερμανοί και 1500 Αυστριακοί με την 

αναχώρηση να ακολουθεί βραδείς ρυθμούς και διαφαινόταν πως το 

άρθρο 19 της συνθηκολόγησης που έκανε λόγο για αναχώρηση εντός 

ενός μηνός δεν μπορούσε να τηρηθεί απόλυτα πιστά. Στις 21-22 

Νοεμβρίου απομακρύνονται ομάδες Γερμανών με προορισμό την 

Οδησσό, ενώ αναζητούνταν εναλλακτική οδός μέσω της Μεσογείου. Στις 

27 Νοεμβρίου ο αριθμός των Γερμανών στο λιμάνι του Χαϊδάρ Πασά 

έφτανε τις 8000 και επειδή ο δρόμος προς την Οδησσό δεν 

ενδεικνυόταν προς χρήση, αποφασίστηκε οι εναπομείναντες Γερμανοί 

να  καταφύγουν στα νησάκια της θάλασσας του Μαρμαρά, κάτι που 

συνέβη και με τον Liman στις 12 Δεκεμβρίου. Η έλευση των τελευταίων 

Γερμανών στρατιωτών της 6ης Στρατιάς στην Κωνσταντινούπολη σήμανε 

και τη τελική αναχώρηση των Γερμανών στις 29 Ιανουαρίου του 1919 με 

τη βοήθεια 5 γερμανικών ατμόπλοιων που μετέβησαν για τον λόγο αυτό 

στην περιοχή.345    
    

 

 

4.7. Η διείσδυση των γερμανικών εξοπλιστικών βιομηχανιών στην 

Τουρκία και οι δαπάνες του πολέμου 

 

Όπως ειπώθηκε ήδη σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας, η 

οικονομική διείσδυση της γερμανικής βιομηχανίας εξοπλισμών στην 

Τουρκία, αποτέλεσε ένα ζήτημα μείζονος σημασίας για την κεφαλαιακή 

αφρόκρεμα της Γερμανίας. Η διείσδυση αυτή, η οποία άρχισε να αφήνει 

εμφανώς το αποτύπωμά της στην Τουρκία κατά την εποχή της 

αποστολής του von der Goltz, υπήρξε επακόλουθο της στενής 

συνεργασίας των στρατιωτικών αποστολών με το γερμανικό 

βιομηχανικό και τραπεζικό κεφάλαιο. Σύμφωνα με τον καθηγητή 
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Rathmann, οι Γερμανοί στρατιωτικοί μεταρρυθμιστές υπήρξαν το μέσο 

επίτευξης των στόχων του γερμανικού κεφαλαίου.346 

Η επίδραση που ασκούσαν συγκεκριμένα πρόσωπα των Γερμανών 

μεταρρυθμιστών στις παραγγελίες προμήθειας πολεμικού εξοπλισμού 

υπήρξε αυξημένη. Αφενός η προσωπική επαφή των Γερμανών 

στρατιωτικών με πολιτικούς παράγοντες της Τουρκίας και η άσκηση 

επιρροής πάνω τους και αφετέρου οι ρηξικέλευθες παρεμβάσεις στη 

δομή του τουρκικού στρατεύματος από τον von der Golzt, αποτέλεσαν 

σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι επέδρασαν σημαντικά στο 

εξοπλιστικό πρόγραμμα της Τουρκίας. Ο διπλασιασμός του αριθμού του 

στρατεύματος από τον von der Goltz, επέφερε αυτομάτως την ανάθεση 

του εξοπλισμού τους σε γερμανικές βιομηχανίες πολεμικού υλικού. 

Σύμφωνα με τον Wallach, ο οποίος επικαλείται τους υπολογισμούς του 

Γερμανού στρατιωτικού ακολούθου Morgen, κατά τη διάρκεια της 

αποστολής του von der Goltz στην Τουρκία  και συγκεκριμένα τη 

δεκαετία 1885-1895 οι τουρκικές παραγγελίες πολεμικών εξοπλισμών 

στη Γερμανία, ανέρχονταν σε ποσό όχι μικρότερο των 100 

εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων. Οι βιομηχανίες που ωφελήθηκαν 

ήταν η Krupp, η Loewe και η Mauser όσον αφορά στα οπλικά 

συστήματα, ενώ η Schichau-Werft κυριάρχισε στην προμήθεια 

τορπιλοβόλων πλοίων.347 

Με μια προσεκτικότερη ματιά στην προμήθεια εξοπλισμών στην 

Τουρκία, γίνεται αντιληπτό το μέγεθος των συναλλαγών και των 

συμφερόντων που υπήρχαν στο πεδίο αυτό για τις γερμανικές εξαγωγές. 

Στα 1885 οι παραγγελίες εξοπλισμών του von der Goltz σε πυροβόλα 

βαρέως τύπου, με σκοπό την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής της 

περιοχής των Δαρδανελίων348 έφταναν τον αριθμό των 500. Την 

επόμενη χρονιά η Τουρκία προμηθεύτηκε 426 πυροβόλα και 60 όλμους 

από τη βιομηχανία Krupp, η οποία είχε προχωρήσει σε υπερτιμολόγηση 

των προϊόντων της, κερδοσκοπώντας ασύστολα εις βάρος του τουρκικού 

κράτους, ενώ την ίδια χρονιά ανατέθηκε στην Schichau-Werft η 

παραγγελία τορπιλοβόλων πλοίων. Στα 1887 η γερμανική στρατιωτική 

αποστολή αποφάσισε την ανανέωση του ελαφριού εξοπλισμού του 

τουρκικού στρατεύματος και προχώρησε σε παραγγελίες προς τις 

εταιρίες Mauser και Loewe σχετικά με την προμήθεια 500000 όπλων και 

50000 καραμπινών, ενώ την επόμενη χρονιά οι τουρκικές παραγγελίες 

όπλων στη Γερμανία ανήλθαν σε 2,2 εκατομμύρια μάρκα. Ιδιαίτερη 
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αναφορά αξίζει να γίνει στο έτος 1889, καθώς η επίσκεψη τη χρονιά 

εκείνη, του Kaiser Wilhelm II στην Τουρκία, αποτέλεσε το έναυσμα για 

μια μεγάλη παραγγελία κανονιών στην Krupp, ενώ και οι υπόλοιπες 

βιομηχανίες επωφελήθηκαν, καθώς όπλα παραγγέλθηκαν από τις 

Mauser και Loewe, ενώ η  Schichau  έλαβε εκ νέου αίτηση παραγγελίας 

πλοίων. Η μεγάλη παραγγελία στην Krupp τη χρονιά εκείνη δεν 

θεωρείται τυχαία, καθώς γερμανός αυτοκράτορας είχε στην κατοχή του 

σημαντικό μερίδιο μετοχών της εταιρίας. Για την εξυπηρέτηση των 

οικονομικών οφειλών της προς τις εξοπλιστικές βιομηχανίες, οι οποίες 

για το έτος 1889 έφταναν τα 15,3 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα, η 

Τουρκία δανειοδοτήθηκε από την Deutsche Bank. Το 1891 οι τουρκικές 

παραγγελίες στις γερμανικές εξοπλιστικές βιομηχανίες ανέρχονταν σε 

5,9 εκατομμύρια μάρκα, το 1892 σε 10,1 εκατομμύρια μάρκα, το 1893 

σε 13,1 εκατομμύρια μάρκα, το 1894 σε 6 εκατομμύρια μάρκα, το 1895 

σε 2,2 εκατομμύρια μάρκα, το 1896 σε 4,4 εκατομμύρια μάρκα και το 

1897 σε 1,6 εκατομμύρια μάρκα.349         

Όπως φαίνεται από τα δεδομένα αυτά, η Τουρκία παραχώρησε στη 

Γερμανία κατ’ αποκλειστικότητα σχεδόν τις προμήθειες των 

στρατιωτικών εξοπλισμών. Πέρα όμως από την πρακτική πρέπει να 

επισημανθεί πως και η Γερμανία από την πλευρά της ενίσχυσε 

οικονομικά και εξοπλιστικά την Τουρκία κατά τη διάρκεια του Ά 

Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς τις δύο χώρες ένωνε σύμφωνο 

στρατιωτικής συμμαχίας. Η εξασθενημένη οικονομικά Τουρκία δεν θα 

μπορούσε άλλωστε να αντιπαρατεθεί με τις δυνάμεις της Αντάντ χωρίς 

τη γερμανική υποστήριξη. Το συνολικό ύψος της γερμανικής 

υποστήριξης,  σύμφωνα με τον Mühlmann, ανέρχονταν στο ποσό των 

616 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων και αφορά το σύνολο των 

δαπανών της διεξαγωγής του πολέμου από την πλευρά της Τουρκίας, με 

τις εκτιμήσεις μετά το τέλος του πολέμου να κάνουν λόγο για 850 

εκατομμύρια μάρκα. Επιπλέον πρέπει να προστεθεί το γεγονός πως η 

Γερμανία διέθεσε χρήματα τόσο για την κατασκευή του σιδηροδρομικού 

δικτύου στα πολεμικά μέτωπα στο ασιατικό έδαφος της Τουρκίας, όσο 

και για τη συντήρηση των γραμμών που ήδη υφίσταντο, με τις σχετικές 

δαπάνες να ανέρχονται σε 435 εκατομμύρια γερμανικά μάρκα. Συν τοις 

άλλοις πρέπει να συνυπολογιστούν οι μεταφορές άνθρακα ως καύσιμη 

ύλη από τη Γερμανία στην Τουρκία, με την αξία του να ανέρχεται σε 35 

εκατομμύρια μάρκα. 350   

Επιπρόσθετα η Γερμανία προχώρησε στη στήριξη της τουρκικής 

οικονομίας, η οποία ήταν έτοιμη να καταρρεύσει. Το σοβαρό έλλειμμα 
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που εμφάνισαν τα δημόσια ταμεία κατά την περίοδο της ουδετερότητας 

της Τουρκίας καλύφθηκαν εν μέρει από την γερμανική προκαταβολή 

ύψους 100 εκατομμυρίων μάρκων σε χρυσό, αφού κέρματα και 

τραπεζογραμμάτια δεν κυκλοφορούσαν στην Τουρκία εξαιτίας της 

χρηματοπιστωτικής κρίσης της χώρας τη δεκαετία του 1870. Η 

κατάσταση αυτή δυσχέραινε την γερμανική πρωτοβουλία κάλυψης των 

οικονομικών αναγκών της χώρας. Το συνολικό ύψος της γερμανικής 

χρηματοδότησης προς την Τουρκία κατά τη διάρκεια του πολέμου 

ανήλθε σε 5 δισεκατομμύρια μάρκα, από τα οποία εκταμιεύτηκαν στην 

πραγματικότητα τα 4 δισεκατομμύρια. Από το ποσό που εκταμιεύτηκε, 

το 1 εκατομμύριο καταβλήθηκε σε χρυσό, ασήμι, τουρκικές λίρες και 

γερμανικά μάρκα ενώ τα υπόλοιπα 3 δισεκατομμύρια με παρακατάθεση 

εντόκων γραμματίων του δημοσίου. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίστηκε 

αφενός η απαιτούμενη για τη λειτουργία του κράτους οικονομική 

ρευστότητα και αφετέρου το ίδιο το κράτος διασφάλιζε σε σημαντικό 

βαθμό την μελλοντική του ύπαρξη με τις παραπάνω γερμανικές 

εγγυήσεις.351 

 

 

5.   Η γερμανική διείσδυση στις διοικητικές και πολιτισμικές δομές της Τουρκίας 

 

Ήδη πριν από τον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο κυριαρχούσε στους ιμπεριαλιστικούς 

κύκλους της Γερμανίας η πεποίθηση, ότι μια οργανωμένη πολιτισμική 

προπαγάνδα θα αποτελούσε ένα εξαιρετικό μέσο, το οποίο θα επέτρεπε 

ευκολότερα την διείσδυσή τους στις δομές του τουρκικού κράτους. Τομείς 

όπως δημόσια διοίκηση, εκπαίδευση, υγεία και μέσα μαζικής ενημέρωσης 

επηρεάστηκαν, άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο βαθμό από τη 

δράση των Γερμανών προπαγανδιστών-πρακτόρων, οι οποίοι 

προσπαθούσαν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες βάσεις, που θα τους 

επέτρεπε μια ολοκληρωτική επικράτησή τους στην Τουρκία. 

Ο  Mühlmann θέλοντας να σκιαγραφήσει την πολιτική που ακολουθήθηκε 

από γερμανικής πλευράς σημειώνει: «Για το λόγο ότι έπρεπε ολόκληρος ο 

κρατικός μηχανισμός (της Τουρκίας) να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του 

πολέμου, η γερμανική υποστήριξη δεν περιορίστηκε στις τουρκικές ένοπλες 

δυνάμεις. Ακόμη και στην εσωτερική διοίκηση καθώς και σε όλους τους 

κλάδους του δημοσίου βίου προσελήφθησαν σε μεγάλη κλίμακα Γερμανοί 

σύμβουλοι, πραγματογνώμονες και εκπαιδευτικοί».352 Ενδιαφέροντα 

παραδείγματα Γερμανών, οι οποίοι στα μέσα του 1916 κατείχαν σημαντικές 
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θέσεις σε τουρκικά υπουργεία αποτελούν ο Heintze στο υπουργείο 

Δικαιοσύνης, ο Hahl στο υπουργείο Γεωργίας και ο Orth στο υπουργείο των 

Ταχυδρομικών, με τον τελευταίο να ασκεί μεγάλη επιρροή προς 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων των Γερμανών ιμπεριαλιστών.353 

Εξίσου σημαντικός τομέας για τα γερμανικά ιμπεριαλιστικά συμφέροντα 

υπήρξε και ο χώρος της εκπαίδευσης στην Τουρκία. Η σημασία του πεδίου 

αυτού πιστοποιείται από το γεγονός ότι το ίδιο το γερμανικό υπουργείο των 

Εξωτερικών χειρίζονταν τις σχετικές υποθέσεις. Προς την κατεύθυνση αυτή 

δρομολογήθηκε η αποστολή στην Κωνσταντινούπολη τον Δεκέμβριο του 

1914 του τομεάρχη για θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής του υπουργείου, 

καθηγητή Schmidt, ο οποίος κατά το παρελθόν υπήρξε διευθυντής της 

Γερμανικής Σχολής Βουκουρεστίου. Η θεώρηση του Γερμανού ιμπεριαλιστή 

Rohde αποκαλύπτει τους λόγους που οδήγησαν στην αποστολή του Schmidt 

στη Τουρκία: «Σε αυτόν ανατέθηκε η αναμόρφωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος της Τουρκίας σύμφωνα με τα γερμανικά πρότυπα. Μια δύσκολη 

αλλά γεμάτη ευγνωμοσύνη αποστολή, η οποία είναι τόσο γερμανικού όσο 

και τουρκικού ενδιαφέροντος. Μόνο αυτός κατέχει εξαιτίας των δημοσίων 

σχέσεών του τις εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό δυναμικό του Συνδέσμου για τον Γερμανισμό στο Εξωτερικό 

ώστε να στελεχώσει κατάλληλα το επιτελείο του με συνεργάτες, οι οποίοι 

έχουν αποκομίσει πολύτιμες εμπειρίες στο εξωτερικό». Η συνεργασία του 

Schmidt με τους Γερμανούς πολιτικούς και στρατιωτικούς αντιπροσώπους 

στην Τουρκία, του έδωσε άμεσε τη δυνατότητα να προχωρήσει το 

πρόγραμμά του, το οποίο περιελάμβανε τον διορισμό 18 Γερμανών 

καθηγητών στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης διαφόρων 

ειδικοτήτων που κάλυπταν ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα, από το χώρο των 

ανθρωπιστικών σπουδών μέχρι τις εφαρμοσμένες θετικές επιστήμες. Σχετικά 

με τη δράση της ομάδας αυτής των καθηγητών ο καθηγητής Rathmann 

επικαλείται μια μυστική αναφορά του υπουργείου Πολιτισμού της Πρωσίας 

τον Σεπτέμβριο του 1917: «Πρόκειται… για μια μη επίσημη ,για να 

χαρακτηριστεί με αυτόν τον τρόπο, αλλά στην πραγματικότητα επίσημα 

δρώσα επιστημονική αποστολή καθηγητών, η δράση της οποίας στον 

πολιτιστικό τομέα μπορεί να συγκριθεί με την πολιτική δράση των 

στρατιωτικών αποστολών. Φυσικά αισθάνεται ο καθένας ως μονάδα στην 

ιδιωτική του συμπεριφορά, αλλά με δημόσια έγκριση και προώθηση των 

κυρίων που στην Κωνσταντινούπολη, ως φορέας πολιτισμού και 

προπαγανδιστής του δικού του επιστημονικού πεδίου». Ως παράδειγμα 

τυπικού καθηγητή, ο Rathmann αναφέρει τον γεωγράφο Obst, ο οποίος 

εκπονούσε μελέτες για τις γεωλογικές και κλιματολογικές συνθήκες στην 
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Οθωμανική Αυτοκρατορία, με σκοπό της μετατροπή της χώρας σε πεδίο 

παραγωγής βάμβακος για τη Γερμανία. 354 

Ο καθηγητής σημιτικών γλωσσών Bergsträsser, σε ένα ταξίδι του στα 1918, 

με σκοπό την καταγραφή στατιστικών δεδομένων της γερμανικής επιρροής 

στην Συρία και την Παλαιστίνη αναφέρει σχετικά με τα γερμανικά σχολεία: 

«Τα παλιά γερμανικά ιδρύματα, το γερμανικό σχολείο και το νοσοκομείο 

στην Κωνσταντινούπολη, το γερμανικό σχολείο στο Αλέππο […] έχουν όλα ως 

βασική τους επιδίωξη, να κερδίσουν τη νεολαία. Αποτελούν τις 

σημαντικότερες ρίζες μιας διαρκούς γερμανικής επιρροής».355 Το σημείο 

αυτό της αναφοράς του Bergsträsser αποτελεί τυπικό δείγμα του χαρακτήρα 

των γερμανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Τουρκία. Ο στόχος 

τοποθετείται στο μέλλον και στη διάρκεια της γερμανικής επιρροής στην 

περιοχή χωρίς ορίζοντα περιορισμού. 

Η αποστολή των γερμανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην περιοχή δεν 

ήταν εύκολη καθώς την κυριαρχία στην εκμάθηση ξένων γλωσσών κατείχε η 

γαλλική. Ο καθηγητής Warburg στα 1905 αναφέρει πως μέχρι το τέλος του 

1904, φοιτούσαν στα γαλλικά σχολεία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

περίπου 90000 μαθητές ενώ στα αντίστοιχα γερμανικά σχολεία μόλις 2400. 

Για τον λόγο αυτό αναζητήθηκαν τρόποι προκειμένου να τονωθεί η 

παρουσία της γερμανικής γλώσσας στην περιοχή, με την εισαγωγή της ως 

επίσημης γλώσσας στον Ανατολικό Σιδηρόδρομο.356  Στο τεύχος Σεπτεμβρίου 

του 1905 του περιοδικού Altneuland, ο καθηγητής Warburg, ο οποίος άνηκε 

μαζί με τους επίσης προπαγανδιστές Oppenheimer και Soskin στην εκδοτική 

ομάδα του περιοδικού, θεωρεί πως είναι ευκολότερο για τη Γερμανία να 

κυριαρχήσει οικονομικά στην Ανατολή παρά πολιτισμικά, βασιζόμενος στην 

έως τότε υποτονική παρουσία της Γερμανίας σε τομείς που υπερείχε η 

Γαλλία κυρίως.357 

Το σημαντικότερο γερμανικό σχολείο ήταν εκείνο της Κωνσταντινούπολης, 

το οποίο σταδιακά αποκτούσε την εκτίμηση του ντόπιου πληθυσμιακού 

στοιχείου καθώς κατά το έτος 1892 μεταξύ 338 μαθητών, οι 214 ήταν 

γερμανικής, αυστριακής ή ελβετικής εθνικότητας, ενώ κατά το έτος 1902 

μεταξύ 559 μαθητών, οι 291 μαθητές ήταν μη γερμανικής καταγωγής. 

Παρόμοια δεδομένα υπάρχουν και από το γερμανικό σχολείο της Σμύρνης, 

που είχε ιδρυθεί ήδη από το 1893. Κατά το έτος 1904 μεταξύ 71 μαθητών, το 

35% ήταν γερμανικής, αυστριακής ή ελβετικής εθνικότητας, με μικρή 

συμμετοχή Ιταλών και Ισπανών, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αποτελούσαν 
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ντόπιοι μαθητές, με μεγάλη αναλογία Ελλήνων, Αρμενίων και Εβραίων. 

Τελευταία άξια λόγου περίπτωση αποτελούσε το γερμανικό σχολείο, το 

οποίο ιδρύθηκε στο Eschkischehir, κομβικό σημείο του Ανατολικού 

Σιδηροδρόμου. Στο γερμανικό αυτό σχολείο, το οποίο προοριζόταν για τα 

παιδιά των υπαλλήλων του σιδηροδρόμου, φοιτούσαν σε αναλογία 100 

μαθητών επιπέδου δημοτικού, 60 Έλληνες και μεταξύ των υπολοίπων μερικά 

μόνο παιδιά Γερμανών, Αυστριακών και Ελβετών.358 Συνολικά 

λειτουργούσαν στην Τουρκία το 1914, 38 γερμανικά σχολεία με 3.500 

μαθητές. 359     

Τέλος μια σημαντική πρωτοβουλία αποτέλεσε η δημιουργία από τον 

επιστήμονα Ανατολικού Πολιτισμού Kampffmeyer, μιας ομάδας φίλων της 

τουρκικής λογοτεχνίας. Η ομάδα αυτή, η οποία είχε ως βάση της τη Γερμανία 

και βρισκόταν υπό την αιγίδα του πρωσικού υπουργείου Πολιτισμού, 

αναζητούσε οικονομικούς πόρους τόσο από δημόσιους πόρους, όσο και από 

την ιδιωτική πρωτοβουλία με σκοπό τη δημιουργία μιας βιβλιοθήκης, 

χρήσιμης σε όποιον εκδήλωνε το ερευνητικό ενδιαφέρον του για την 

Ανατολή. Η ομάδα είχε συγκεντρώσει στα 1917 το ποσό των 30.000-40.000 

μάρκων από δωρεές.360 

Για την πολιτισμική επιβολή τους στην Τουρκία οι ομάδες των Γερμανών 

ιμπεριαλιστών, οργανώθηκαν σε οργανισμούς, οι οποίοι είχαν ως μέλη τους 

εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο της οικονομίας, της επιστήμης και 

της κοινωνίας. Όλοι τους συνεργάζονταν για ένα κοινό σκοπό που δεν ήταν 

άλλος από την γερμανική πολιτισμική κυριαρχία σε τουρκικό έδαφος.  

Ο οργανισμός Deutsches Vorderasien-Institut δεν ήταν τίποτα άλλο από την 

Deutsche Vorderasien-Komitee, η οποία μετονομάστηκε έτσι από τον 

διευθυντή της Hugo Grothe στα 1915. Ο Grothe, για τον οποίο έγινε 

αναφορά και σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας, συνάσπισε στο εν 

λόγω ινστιτούτο μεγάλες προσωπικότητες, όλες τους γνωστές για το μεγάλο 

τους ενδιαφέρον σχετικά με την Τουρκία. Μεταξύ άλλων αξίζει να 

αναφερθούν οι: Ballin, γενικός διευθυντής της ακτοπλοϊκής γραμμής 

Hamburg-Amerika, von der Goltz, πρώσος αξιωματικός με πολλά έτη 

παρουσίας επί τουρκικού εδάφους και πρόεδρος της Deutsch-Asiatische 

Gesellschaft και von Jacobs, διευθύνων σύμβουλος της Deutsche-Levante 

Linie. Ο ρόλος του οργανισμού ήταν να προωθεί ζητήματα που είχαν να 

κάνουν έρευνες στο έδαφος της Τουρκίας σε τομείς όπως επιστήμες, 

βιομηχανία και οικονομική ζωή του πληθυσμού, τα αποτελέσματα των 
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οποίων θα αξιοποιούσαν κατάλληλα οι ισχυροί οικονομικοί παράγοντες της 

Γερμανίας, προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς τους.361   

Ο δεύτερος σημαντικός οργανισμός που ιδρύθηκε από γερμανικής πλευράς 

είχε ως σκοπό του την απόκτηση του ελέγχου του τύπου και την στράτευσή 

του στην κατεύθυνση των γερμανικών οικονομικών συμφερόντων. Ιδρύθηκε 

τον Οκτώβριο του 1914 από τους επιστήμονες Ανατολικού Πολιτισμού 

Oppenheim και Mittwoch με την ονομασία Nachrichtenstelle für den Orient 

και είχε την σθεναρή υποστήριξη του γερμανικού υπουργείου των 

Εξωτερικών. Εκτός από την προσπάθεια λογοκρισίας στον τουρκικό τύπο, ο 

οργανισμός προχωρούσε στην έκδοση έντυπου ενημερωτικού υλικού, το 

οποίο αποτελούσε προϊόν προπαγάνδας, στοχεύοντας στη χειραγώγηση της 

ευεπίφορης τουρκικής κοινής γνώμης σχετικά με τις «αγαθές» προθέσεις 

των Γερμανών, που δραστηριοποιούνταν σε όλο το φάσμα της τουρκικής 

επικράτειας. Ο οργανισμός είχε μεταβληθεί το 1917 σε ένα γερμανικό 

Ινστιτούτο της Ανατολής.362 Πέρα από τον οργανισμό αυτό, κατά το ίδιο 

χρονικό διάστημα ο Γερμανός πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη 

Wangenheim, ενημέρωνε τον καγκελάριό του ότι πλήρωσε σε δέκα 

τουρκικές εφημερίδες το ποσό των 1.000 λιρών Τουρκίας, με σκοπό την 

παγίωση της γερμανικής επιρροής και την διευκόλυνση της λογοκρισίας. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας εφημερίδας υπήρξε, κατά τον 

Morgenthau, η «Ικντάμ», με τον Αμερικανό πρέσβη να αναφέρει: «Την 

εποχή εκείνη η γερμανική πρεσβεία είχε τον έλεγχο της «Ικντάμ» και την 

κατηύθυνε σύμφωνα με τα συμφέροντα της γερμανικής προπαγάνδας». 

Πέρα από τα γεγονότα αυτά πρέπει να σημειωθεί πως στην 

Κωνσταντινούπολη κυκλοφορούσε παράλληλα η γερμανόφωνη εφημερίδα 

Osmanischer Lloyd. 363  

Ο σημαντικότερος ωστόσο εκπολιτιστικός οργανισμός που προωθούσε τα 

γερμανικά συμφέροντα στην  Τουρκία υπήρξε η Deutsch-Türkische 

Vereinigung, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 1914 με σχετική οδηγία από 

το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ το απαιτούμενο για την ίδρυση 

κεφάλαιο κάλυψαν οι βιομήχανοι Robert Bosch, Dr. Merton και Fritz von 

Gans. Η πρώτη γενική συνέλευση του οργανισμού μετά την έναρξη του Ά 

Παγκοσμίου Πολέμου έγινε στις 31 Μαρτίου του 1915 στα κτήρια της 

Deutsche Bank στο Βερολίνο υπό τη διεύθυνση του von Gwinner, ο οποίος 

τοποθετήθηκε στη θέση του προϊσταμένου του οργανισμού. Μέλη του 

προεδρίου του οργανισμού ήταν μεταξύ άλλων οι: von Gwinner, διευθυντής 

της Deutsche Bank, Dr. Schacht, διευθυντής της Dresdner Bank, Jäckh, 
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συγγραφέας, Dr. Alexander, διευθυντής της Deutsche Orientbank, Ballin, 

γενικός διευθυντής της Hamburg-Amerika Linie, Günther, διευθυντής της 

Anatolische Eisenbahnen και Rötger, προϊστάμενος της κεντρικής ένωσης 

Γερμανών Βιομηχάνων. 364  

Στόχος του οργανισμού ήταν η οικονομική κυριαρχία στην Τουρκία με 

προεκτάσεις όμως στον πολιτισμικό τομέα, καθώς για την ολοκληρωτική 

επιβολή των γερμανικών συμφερόντων μια ισχυρή πολιτισμική παρουσία 

της Γερμανίας στην Τουρκία θα ήταν εξαιρετικά ευεργετική. Οι ενέργειες του 

οργανισμού θα αποσκοπούσαν μεσοπρόθεσμα στον εξοβελισμό των 

αγγλικών και γαλλικών επιρροών που ήταν ισχυρές στον τουρκικού 

πληθυσμού, μέσα από τη διάδοση της γερμανικής γλώσσας, του γερμανικού 

πολιτισμού και τη βελτίωση της τοπικής οικονομίας. Με κέντρα επιρροής το 

γερμανικά υπουργεία Εξωτερικών και Πολιτισμού, ο οργανισμός με τη 

στήριξη οικονομολόγων και πολιτικών προγραμμάτιζε την αποστολή 

Γερμανών δασκάλων και γιατρών σε τουρκικά σχολεία και νοσοκομεία, την 

εξάπλωση της γερμανικής προπαγάνδας με την επιρροή σε έντυπα μέσα της 

Ανατολής και την πρόσκληση νέων της Τουρκίας για να μαθητεύσουν σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας, ώστε να τους καταστήσει αργότερα 

κοινωνούς της ιμπεριαλιστικής του ιδεολογίας. Εντυπωσιακή ήταν η ευρεία 

αποδοχή του οργανισμού, ο οποίος στα 1917 αριθμούσε 5.000 μέλη, με 

ετήσια έσοδα από τις εισφορές μελών στο ύψος των 200.000 μάρκων και 

500.000 μάρκα στα ταμεία υπό μορφή αποθεματικού.365  

Τέλος, ξεχωριστό γεγονός, πέρα από τους τρεις οργανισμούς, οι οποίοι 

προέρχονταν από την ιδιωτική πρωτοβουλία, αποτέλεσε η ίδρυση τον 

Μάρτιο του 1915 από τον ερευνητή της Ανατολής Max Oppenheim της 

Nachrichtensaal-Organisation. Η ίδρυση του οργανισμού πραγματοποιήθηκε 

κατόπιν εντολής από το γερμανικό υπουργείου Εξωτερικών και αποτέλεσε το 

επίσημο κέντρο οργάνωσης και προώθησης της γερμανικής προπαγάνδας 

στην Ανατολή. Για την επιτυχία του εγχειρήματος ήταν από επιθυμητή έως 

αναγκαία η στενή συνεργασία του οργανισμού με τη γερμανική στρατιωτική 

αποστολή στην Τουρκία. Για τη διευκόλυνση της οργάνωσης του 

προπαγανδιστικού έργου, ο Oppenheim ίδρυσε στο Βερολίνο την εταιρία 

Balkan-Orient-Film G.m.b.H., λαμβάνοντας ως επιχορήγηση από την 

γερμανική κυβέρνηση το ποσό των 100.000 μάρκων. Η εταιρία είχε ως σκοπό 

της την διείσδυση και κυριαρχία στην αγορά ταινιών της Ανατολής. Την 

δραστηριότητά της ενίσχυσαν επί τουρκικού εδάφους η Anatolische 

Eisenbahngesellschaft και η Deutsche Orientbank, η χρηματοδότηση των 

οποίων συνέβαλε στη διεξαγωγή θεατρικών παραστάσεων, παραστάσεων 

όπερας, συναυλιών, προβολή ταινιών και άλλων εκδηλώσεων στην 
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Κωνσταντινούπολη, όλες τους λαμπρά δείγματα του πολιτισμού και των 

τεχνών της Γερμανίας.366  

 

 

 

  

   

6.   Οι συνέπειες της γερμανικής πολιτικής στη Μικρά Ασία για τον Ελληνισμό 

 

 

6.1. Οι μεταβολές στην Τουρκία στις αρχές του 20ου αιώνα και η θέση του 

Ελληνισμού 

 

Όπως ήδη αναπτύχθηκε εκτενώς σε προηγούμενο κεφάλαιο της εργασίας, η 

διείσδυση των γερμανικών συμφερόντων στην Ανατολή και πιο 

συγκεκριμένα στα εδάφη της οθωμανικής Αυτοκρατορίας υπήρξε αθρόα, 

τόσο κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου, όσο και κατά τις δύο πρώτες 

δεκαετίες του 20ου αιώνα. 

Μια οπτική της κατάστασης που επικρατούσε σχετικά με τις γερμανικές 

προθέσεις, περιγράφει ο Ροδάς: «Από του 1870 και εντεύθεν ο Γερμανικός 

πληθυσμός ευρίσκεται εις αδιάκοπον εκστρατείαν προς την Ανατολήν. 

Εκατομμύρια ανθρώπων με μιαν μυστικήν εντολήν κινούνται προς όλας τας 

διευθύνσεις. «Η Γερμανία υπεράνω όλων»!! Ο νεαρός διπλωμάτης, με το 

αμούστακον πρόσωπον, ταξειδεύει δια να εγκατασταθή εις το εσωτερικόν ή 

την παραλίαν της Μ. Ασίας. Ο αξιωματικός εγκαταλείπει το Βερολίνον δια να 

ζήση εις την Κωνσταντινούπολιν και την Αδριανούπολιν, την Θεσσαλονίκην 

και την Σμύρνην. Ο διδάσκαλος με τον ιερέα διευθύνονται και αυτοί προς 

την γην της επαγγελίας. Η γυναίκα της Γερμανίας , ηθική ή ανήθικος, 

εκστρατεύει και αυτή με οδηγίας δια την Ανατολήν. Ο έμπορος 

αναγιγνώσκει βιβλία και οδηγίας περί των εμπορικών πραγμάτων της 

Ανατολής και ο παραγγελιοδόχος των μεγαλειτέρων καταστημάτων 

ταξειδεύει με τα δείγματά του δια να αναζητήση πελατείαν με έκπτωσιν 50% 

τουλάχιστον από τα εμπορεύματα των άλλων Κρατών, αυτός δε είνε και ο 

κυριότερος λόγος της αφαντάσθου ευθηνείας των διαφόρων ειδών εν 

Τουρκία. Εις τους σταθμούς και τας σιδηροδρομικάς γραμμάς, αι οποίαι 

οδηγούν προς την Αντολήν, καταφθάνουν καθ’ εκάστην εκατοντάδες 

Γερμανών. Εις τους λιμένας του Αμβούργου και της Βρέμεν περιμένουν 

χιλιάδες Γερμανών δια να ταξειδεύσουν εις την Ανατολήν. Μία γενική 
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τρέλλα έχει καταλάβει τους υπηκόους του Κάϊζερ δια την Ανατολήν και όλοι 

ενθουσιασμένοι φωνάζουν μέσα εις τα βαγόνια και τα ατμόπλοια: «Η 

Γερμανία υπεράνω όλων»!! Λαοί ελεύθεροι, ανεξάρτητοι, με δύναμιν και 

ισχύν, κύψατε δια να περάση ο Γερμανός».367 Η περιγραφή του Ροδά 

παρουσιάζει με γλαφυρό τρόπο τη μεγάλη ροπή του γερμανικού στοιχείου 

προς την Ανατολή, φανερώνοντας τις γερμανικές επιδιώξεις για την 

κυριαρχία στον οικονομικό, στρατιωτικό και πολιτιστικό τομέα, πράγμα που 

ουσιαστικά θα έθετε τη Μικρά Ασία υπό κεκαλυμμένη γερμανική κατοχή. 

Κατά την ίδια εποχή της μαζικής εισροής του γερμανικού στοιχείου στα 

εδάφη της, στην Τουρκία έπνεε ο  άνεμος της αλλαγής του παλαιού 

κατεστημένου με το τέλος της εποχής του απολυταρχικού καθεστώτος του 

Αμπτουλ Χαμίτ και την άνοδο των Νεότουρκων στην εξουσία, οι οποίοι 

παρουσιάζονταν ως κοινωνοί νέων ιδεών: «Από τα τέλη του 19ου αιώνος εις 

τα πλαίσια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήρχισαν συκρούσεις των νέων 

ιδεολογικών ρευμάτων με το απολυταρχικό καθεστώς του σουλτάνου ABDUL 

HAMID, ενώ εξεδηλώνοντο εξωτερικαί επεμβάσεις των ευρωπαϊκών κρατών 

εις τα εσωτερικά πράγματα της Τουρκίας. Τα περιστατικά αυτά ωδήγησαν 

εις την δημιουργίαν αντιπολιτευτικών δυνάμεων, αι οποίαι εις τας αρχάς του 

20ου αιώνος έλαβαν την μορφήν πολιτικών κομμάτων. Σημαντικότερον εξ 

αυτών υπήρξεν το κόμμα των Νεοτούρκων «Ένωσις και Πρόοδος», το οποίον 

δι’ ικανόν χρόνον εμονοπώλησεν την πολιτικήν εξουσία νότε μεν διαθέτον 

λαϊκόν έρεισμα, ότε δε ασκούν τρομοκρατίαν. 

Εν τη προσπαθεία του να επικρατήση εις την πολιτικήν σκηνήν, το κόμμα 

των Νεοτούρκων, αφενός, ανέπτυσσε μεγάλο πλέγμα ιδιομόρφων σχέσεων 

με σημαντικούς παράγοντας πολιτικών και άλλων ομάδων του εξωτερικού 

(ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα, εθνικάς τεκτονικάς στοάς κ.λ.π.), αφ’ 

ετέρου, εις το εσωτερικόν απεπειράτο να προσεταιρισθή τους εθνικούς 

πληθυσμούς της αυτοκρατορίας, πράγμα, όπερ επέτυχεν εις μεγάλον 

βαθμόν.   

Η προβολή των ιδεών της Γαλλικής Επαναστάσεως «Ισότης», «Δικαιοσύνη», 

«Αδελφότης» απετέλει την κύριαν μέθοδο προσεταιρισμού των εθνικών 

μειονοτήτων (μουσουλμανικών και μη μουσουλμανικών) της 

αυτοκρατορίας, την πραγμάτωσιν δε των ιδεών αυτών θα εγγυάτο 

κυβέρνησις, αποτελούμενη από μέλη του κόματος υπό το σκήπτρον ενός 

νέου Οθωμανού Σουλτάνου, περισσότερον φιλελευθέρου, δυτικοστρεφούς. 

Η πολιτική σταδιοδρομία του κόμματος των Νεοτούρκων σηματοδοτείται 

από την επανάστασιν της 23ης Ιουλίου 1908, η οποία ήρχισεν εις τον 
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βαλκανικόν χώρον της αυτοκρατορίας, συγκεκριμένως δε από τας πόλεις 

Μοναστήριον και Θεσσαλονίκην».368  

Όπως γίνεται εύκολα διακριτό, οι Νεότουρκοι μεταχειρίστηκαν τις αρχές και 

τις ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης, που ήταν εξαιρετικά ελκυστικές για τον 

πληθυσμό της αυτοκρατορίας, τόσο για να ανελιχθούν στην εξουσία όσο και 

για να πάρουν με το μέρος τους το μη μουσουλμανικό κομμάτι του 

πληθυσμού: «Ο Ελληνικός κόσμος, καίτοι συμφέρον είχεν η Τουρκία να 

ευρίσκεται εις την πυορροούσαν κατάσταιν εσωτερικώς, εν τούτοις με το 

ελεύθερον πνεύμα όπερ τον διακρίνει, εξεδήλωσε τον ενθουσιασμόν και τον 

θαυμασμόν του ακόμη, διότι επί τέλους η Τουρκίας ελυτρώθη από τα 

πιεστικά δεσμά της Χαμητικής Απολυταρχίας […] Ο νεοτουρκισμός ήτο μία 

ωραία ιδέα την εποχήν εκείνη και το κίνημα των είχε προκαλέση τον 

θαυμασμόν του κόσμου. Πάντες σχεδόν επίστευσαν εις  την ελευθερίαν των 

κατοίκων, και ήνοιξαν τας αγκάλας των προς τους νεαρούς σπαθοφόρους, οι 

οποίοι ησπάζοντο τους ιερείς μας συγκινητικώτατα και τους εβεβαίουν περί 

της ελευθερίας, της ισότητος και της δικαιοσύνης των».369  

Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας πεπεισμένοι από την ρητορική των 

Νεότουρκων πίστεψαν ότι έφτασε επιτέλους η ώρα της ισότητας για τους 

λαούς της αυτοκρατορίας και συντάχθηκαν ενεργά με το Κίνημα: «Τόση ήτο 

η δίψα των δυναστευομένων πληθυσμών δι’ ελευθερίαν και ισοπολιτείαν, 

ώστε μεγάλο μέρος αυτών όχι μόνον εδέχθη με ανακούφισιν την 

επανάστασιν, αλλά συνέβαλεν εις την άνδρωσιν του κόμματος και στήριξην 

της κυβερνήσεως, η οποία απετελέσθη από μέλη και συμπαθούντες του 

κόμματος των Νεοτούρκων. Χαρακτηριστική ήτο η δραστηριοποίησις των 

βουλευτών ελληνικής καταγωγής και η προσφορά των προς τον σκοπόν 

αυτόν […] Εκείνη την περίοδο περετηρούντο τοιαύται σκηναί: εις τας 

πλατείας των πόλεων μουφτήδες, ιερείς και ραββίνοι απήθυναν προς τα 

πλήθη πυρίνους λόγους υπέρ της επαναστάσεως και του Συντάγματος, εις τα 

ταβέρνας μουσουλμάνοι προσέφερον ποτά εις χριστιανούς, και αντιθέτως, 

ενώ εις τα μεγάλα αστικά κέντρα όλοι ομού ωργάνωναν συλλαλητήρια υπέρ 

της νέας τάξης πραγμάωτν, η οποία εφαίνετο να εδραιώνεται εις την 

αυτοκρατορίαν».370  

Η ελκυστική ρητορική του νεοτουρκικού κινήματος στην πραγματικότητα δεν 

υπηρετούσε την ισότητα και την ελευθερία των πληθυσμών της 

αυτοκρατορίας βασιζόμενη στα πλαίσια της φιλίας, της συνεργασίας και της 

ειρηνικής συνύπαρξης. Στην πραγματικότητα οι στόχοι που καλούνταν να 
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πετύχουν οι Νεότουρκοι ήταν άλλης φύσεως: «Εις ημάς, οι οποίοι εζήσαμεν 

κάτω υπό τον ουρανόν της Ανατολής και παρηκολουθήσαμεν τον 

Νεοτουρκισμόν εκ καθήκοντος πατριωτικού, είνε γνωστόν ότι οι Νεότουρκοι 

δύο σκοπούς είχον αποφασίση να πραγματοποιήσουν μετά την ανακήρυξιν 

του Συντάγματος. Την εξόντωσιν του τυράννου των Αβδούλ Χαμίτ και του 

Ελληνισμού. Βεβαίως το πολύ πλήθος των Νεοτούρκων δεν εγνώριζε τα 

πραγματικά σχέδια των κορυφαίων του Κομιτάτου, ούτε ήτο δυνατόν οι 

Έλληνες να φαντασθούν ότι ο Νεοτουρκισμός θα είχε ως επακολούθημα, 

μετά την εμφάνισίν του την καταστροφήν των. Οι Νεότουρκοι επιθυμούν 

ευθύς αμέσως να αποκατασταθούν εις κράτος ανεξάρτητον. Δεν δύνανται να 

καταργήσουν τας διομολογήσεις των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και κατ΄ 

ανάγκην επιτίθενται αμέσως κατά των Ελλήνων. Επιθυμούν τα πάντα να 

μεταβάλουν εντός ενός εικοσιτετραώρου. Αδιάφορον εάν έχουν πολιτισμόν, 

εμπόριον, ναυτιλίαν, τέχνην, επιστήμην , πευματικήν κίνησιν».371 

Η πρόοδος και η προκοπή του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας υπήρξε 

αδιαμφισβήτητη και η έντονη παρουσία του στην περιοχή εδώ και χιλιετίες 

καθόριζε την τύχη της. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Morgenthau: «Ο 

πληθυσμός τους είναι ελληνικός (ενν. Νησιά του Αιγαίου) από την εποχή του 

Ομήρου. Ελληνικά είναι επίσης και τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ακόμα, ο 

μισός και παραπάνω πληθυσμός της Σμύρνης, του μεγαλύτερου λιμανιού 

της Τουρκίας στη Μεσόγειο, είναι ελληνικός. Η υπεροχή του ελληνικού 

πληθυσμού της Σμύρνης στη βιομηχανία, το εμπόριο και τη μόρφωση είναι 

τέτοια ώστε οι Τούρκοι την αποκαλούν «Γκιαβούρ Ιζμίρ» (Σμύρνη των 

απίστων)».372  

Η δημοσιοποίηση των πραγματικών σχεδίων του Κομιτάτου Ένωση και 

Πρόοδος έγινε σε ανύποπτο χρόνο σε μια συνέντευξη ενός επιφανούς 

μέλους του, του Ναζήμ Μπέη στη Σμύρνη. Τη συνέντευξη πήρε ο δικηγόρος 

και  ποιητής Μιχαήλ Αργυρόπουλος στις 4 Σεπτεμβρίου 1908 και 

δημοσιεύτηκε πρώτα στην εφημερίδα «Νέα Σμύρνη» και μετά από τέσσερις 

μέρες στην Αθήνα. Ο Ροδάς αναφέρει σχετικά: «Ο Τούρκος έλεγε καθαρά 

την γνώμην του Κομιτάτου. Όλοι οι Νεότουρκοι απέβλεπον εις μίαν 

Πανισλαμικήν πολιτικήν και την αποτίναξιν πάσης ξένης επιρροής από το 

Κράτος των. Ιδιαιτέρως επιθυμούν να εκτουρκίσουν τα σχολεία και να 

προπορευθούν αυτοί εις όλους τους κλάδους, εμπορικούς και 

εκπαιδευτικούς. Ο Ναζήμ δεν απέκρυψεν ότι το Ελληνικόν αίσθημα πρέπει 

να μειωθή όχι μόνον εις το σχολείον, αλλά και οπουδήποτε εκδηλούται 

ακράτητον και επιβλητικόν, προς σωτηρίαν δήθεν της Τουρκίας».373 
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Αξίζει μια πιο προσεκτική ματιά στην ίδια τη συνέντευξη του Ναζήμ για να 

διαπιστώσει κανείς τις καίριες παρεμβάσεις που σχεδίαζαν να κάνουν οι 

Νεότουρκοι, οι οποίες είχαν όλε τους μεγάλο αντίκτυπο στο ελληνικό 

στοιχείο της Μικράς Ασίας. Σχετικά με την ίδρυση εκπαιδευτικών ιδυμάτων 

διακηρύττει ο Ναζήμ: «Δια την ίδρυσιν των σχολών έχομεν και άλλον 

σπουδαιότατον λόγον. Εκεί βαθμιαίως θα έπέλθη η εθνική ισοπέδωσις περί 

ης κηδόμεθα ιδιασμένως. Διότι δεν επιθυμώ να σας κρύψω ευθύς εξ αρχής 

την ακλόνητον γνώμην του Κομιτάτου. Εννοούμεν, και το εννοούμεν αντί 

πάσης θυσίας, να αφομοιώσωμεν υπό μίαν εθνικήν οθωμανικήν ιδέαν τα εν 

τω τόπω ημών στοιχεία, ώστε να μη γίνεται πλέον λόγος περί πλειοψηφίας ή 

μειοψηφίας, περί Ελλήνων και Τούρκων και Αρμενίων και Ισραηλιτών, αν μη 

λέγεται «υμείς και ημείς», να μη πρωτεύη και χωρίζη τα άτομα και τα 

ομάδας ο Χριστιανισμός, ο Μωαμεθανισμός, ο Ιουδαϊσμός, αλλά να 

πρωτεύη και να τα ενώνη η ιδέα της μιάς Οθωμανικής πατρίδος, ης όλοι 

ανεξαιρέτως πρέπει να είμεθα αφωσιωμένα τέκνα. Και προς τούτο άριστος 

αγωγός είνε τα σχολεία».374 Πρώτο μέλημα, λοιπόν, είναι κατά τον Ναζήμ, η 

ίδρυση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκείνων, τα οποία θα αποσκοπούν 

στη γενική αφομοίωση του πληθυσμού στον τομέα της εθνικής συνείδησης 

και της θρησκείας, αλλά και του πολιτισμού, εφόσον το σχολείο έχει ως 

στόχο του τον εφοδιασμό των μαθητών με πολιτιστικά αγαθά. Βασικό 

στοιχείο του πολιτισμού ενός έθνους είναι η γλώσσα του και στην 

προκειμένη περίπτωση η ελληνική. Οι απόψεις του Ναζήμ και κατ’ επέκταση 

και του Κομιτάτου είναι χαρακτηριστική: « […] περί του ζητήματος της 

γλώσσης. Βεβαιότατα αυτή δεν δύναται να είνε παρά η επίσημος 

Οθωμανική, την οποίαν άλλως θα επιβάλη ο αυτός φυσικός Νόμος. Το νέον 

κράτος, δια το οποίον ημείς όλοι ειργάσθημεν με θυσίαν της ζωής μας, 

εννοεί να ζήση ως τοιούτον. Ομοειδές και ομόγλωσσον και συμπαγιωμένον. 

[…] Θα καταρρίψωμεν από της βάσεως τα όρια του τοιούτου γλωσσικού και 

ομού φυλετικού χωρισμού και πλειότερον ακόμη, αυτάς τας διακρίσεις και 

διαιρέσεις των συνοικιών, των δη σημειουμένων εις τους χάρτας, και υπό 

της συνηθείας, ως μουσουλμανικών, ελληνικών, αρμενικών και ιουδαϊκών, 

και θα ισοπεδώσωμεν εθνικώς τος πάντας και τα πάντα, δια το καλόν της 

μιάς κοινής Πατρίδος».375 Γενική αφομοίωση του πληθυσμού κάτω από την 

ιδέα της μίας πατρίδας, αυτός ήταν ο αυτοσκοπός του Κομιτάτου. Η απουσία 

διακριτών γνωρισμάτων και στοιχείων πολιτισμού μεταξύ των μη 

μουσουλμανικών πληθυσμών θα ήταν το κύριο μέσο των Νεότουρκων για 

την επίτευξη του προγράμματός τους και ως προς αυτή κατεύθυνση 

εργάζονταν τα μέλη του.  
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Από το στόχαστρο των εθνικιστών Νεότουρκων δε ξέφυγαν ούτε τα 

προνόμια του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, τα οποία έχουν την 

αφετηρία τους στην εποχή του Μωάμεθ ΄Β του Πορθητή και ήταν απολύτως 

σεβαστά επί αιώνες. Σχετικά με τα Πατριαρχικά προνόμια ο Ναζήμ 

αποκαλύπτει: «Λοιπόν, καθ’ όσον αφορά τα προνόμια, τα οποία 

παρεχώρησεν ο Πορθητής εις τους Έλληνας, μολονότι η δημιουργηθείσα δια 

του Συντάγματος νέα της ισότητος κατάστασις ηδύνατο να θεωρηθή ως 

καθιστώσα ταύτα όλως περιττά, εάν μη και εκδηλωτικά υπεροχής του 

Ελληνικού στοιχείου επί του Οθωμανικού, εν τούτοις δια πλείστους λόγους 

θ’ απομείνωσιν άθικτα. Η εξέλιξις όμως του αυτού φυσικού Νόμου και η επί 

τα βελτίω ρύθμισις της Διοικήσεως και της Δικαιοσύνης μετά της 

αποκταστάσεως της ελευθερίας του ατόμου θα εκμηδενίση ταύτα».376   

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης ο Ναζήμ, θα αναφερθεί σε ένα ακόμη 

μέτρο, το οποίο προτίθενται να εφαρμόσουν οι Νεότουρκοι. Το μέτρο αυτό 

έχει να κάνει με την πληθυσμιακή σύσταση των περιοχών, οι οποίες είχαν 

έντονο το ελληνικό στοιχείο και τις μεταβολές που επιθυμούσε να επιφέρει 

το Κομιτάτο εκεί: «Σήμερον (σημ. 1908) υπολογίζεσθε εν Ανατολή 3.000.000 

περίπου ψυχών. Ήδη ευρίσκεσθε εν μειονοψηφία τοιαύτη όμως, ώστε 

ενασμενίζετε κινούμενοι και απαιτούντες. Αύριον η εθνική αυτή μειοψηφία 

σας θα ελαττωθή και δια τους εκτεθέντας λόγους και διότι-ακούσατέ το, σας 

παρακαλώ, πολύ καλά- η υπάρχουσα πλειονοψηφία θα επαυξηθή. Δύο νέα 

ρεύματα θα συντελέσουν προς τούτο: Πρώτον με την ησυχίαν εν τω τόπω 

και την τάξιν, άνευ δε αδικαιολογήτων του λοιπού προετοιμασιών πολέμων, 

αι γεννήσεις, συντελούσης και της πολυγαμίας παρά Τούρκοις, θα 

πολλαπλασιασθώσι. Δεύτερον. Εκ των πολλών εκατομμυρίων Τούρκων, οι 

οποίοι ευρίσκονται εκτός των ορίων της νυν αυτοκρατορίας, μέγα μέρος θα 

εισρεύση εν τω τόπω φυσικώς ή τεχνητώς».377  

Παρατηρείται λοιπόν, η επίκληση δύο φαινομένων τα οποία θα πλήξουν τον 

Ελληνισμό της Μικράς Ασίας με ολέθριες συνέπειες για τη μελλοντική του 

ύπαρξη στην περιοχή. Το πρώτο αναφέρεται στη φυσική ροπή των Τούρκων 

προς την πολυγαμία, η οποία υποστηρίζεται από το ισλαμικό δίκαιο και θα 

συντελέσει στην αύξηση του τουρκικού πληθυσμού και το δεύτερο 

αναφέρεται σε ένα μεθοδευμένο σχέδιο των Νεότουρκων που έχει να κάνει 

με τον  εποικισμό της περιοχής κυριαρχίας του ελληνικού στοιχείου, από 

Τούρκους, οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές, που δεν ανήκουν πλέον στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενώ κάποτε ήταν τμήμα της στον ευρωπαϊκό 

χώρο κυρίως. Πρόκειται για μια συνειδητή προσπάθεια από την πλευρά των 

μελών του Κομιτάτου για αλλοίωση του χαρακτήρα του πληθυσμού της 

περιοχής, με μια επιθετική πολιτική εκτουρκισμού, η οποία θα έχει 
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καταστροφικές συνέπειες για μια σημαντική ιστορική ψηφίδα του 

πληθυσμού της αυτοκρατορίας.378 

     

  

   6.2. Το ελληνικό στοιχείο της Μικράς Ασίας εμπόδιο στα γερμανικά σχέδια 

στην περιοχή 

 

Το ακμάζον ελληνικό στοιχείο της Μικράς Ασίας δεν μπορούσε να παρά να 

προκαλέσει την προσοχή των γερμανικών συμφερόντων, τα οποία 

επεδίωκαν την εγκατάσταση και την κυριαρχία τους στην περιοχή. Δεν 

πρέπει να προξενεί εντύπωση το γεγονός ότι οι γερμανικοί κύκλοι 

ασχολήθηκαν ενδελεχώς με το φαινόμενο του ελληνισμού της περιοχής, 

καθώς το ενδιαφέρον τους απαιτούσε την απόλυτη γνώση των οικονομικών 

και πολιτισμικών θεσμών της περιοχής, στους οποίους οι Έλληνες ήταν 

πρωταγωνιστές. 

Η κατάσταση και η συμπεριφορά του Ελληνισμού της Τουρκίας 

περιγράφεται στο κείμενο των ιμπεριαλιστικών κύκλων της Γερμανίας, Das 

Griechentum Kleinasiens (1915), το οποίο γράφτηκε από τον Karl Dieterich-

Leipzig και εκδόθηκε από τον γνωστό και πολυπράγμονα, όσον αφορά σε 

ζητήματα της Ανατολής, Hugo Grothe. Στο κείμενο γίνεται περιληπτικά μεν, 

όμως με μεγάλη ευστοχία, αναφορά στην ιστορική πορεία του Ελληνισμού 

της Μικράς Ασίας από την εποχή του Ομήρου μέχρι την εποχή του 

συγγραφέα. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε ζητήματα γλώσσας, εκπαίδευσης, 

πληθυσμιακής κατανομής στον μικρασιατικό χώρο, πολιτισμού και 

οικονομικής κατάστασης ενώ σαφής βαρύτητα δίνεται στην εμπορική 

δραστηριότητα των Ελλήνων της περιοχής, η οποία είναι η κυρίαρχη. 

Ιδιαίτερης προσοχής χρήζει η αναφορά στις σελίδες 28-29 του κειμένου, που 

πραγματεύεται την προτίμηση των Γερμανών να συνεργαστούν με τον 

Έλληνα αγρότη της Μικράς Ασίας παρά με τον Έλληνα έμπορο, θεωρώντας 

ότι μπορούν να κυριαρχήσουν πιο εύκολα στον πρώτο παρά στον δεύτερο. Ο 

Έλληνας έμπορος περιγράφεται ως φιλοχρήματος που επιδιώκει το κέρδος 

με κάθε μέσο και για τον λόγο αυτό δεν γίνεται συμπαθής από τους 

Γερμανούς.379 

Στην πραγματικότητα η αντιπάθεια των Γερμανών έναντι των μικρασιατών 

Ελλήνων πηγάζει από τη φιλοδοξία τους να γίνουν οι ίδιοι κυρίαρχοι της 

οικονομικής και εμπορικής ζωής της περιοχής και ως προς την επίτευξη του 
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σκοπού αυτού οι Έλληνες αποτελούσαν ένα διόλου ευκαταφρόνητο 

εμπόδιο. Σύμφωνα με τον Morgenthau: «Από την εποχή που οι Γερμανοί 

κατέστρωσαν τα σχέδιά τους για επέκτασή τους στη Μικρά Ασία, θεωρούν 

τους Έλληνες αυτής της χώρας εμπόδιο στις βλέψεις τους. Αυτό το εμπόδιο 

ορθώνεται ως φυσικός φραγμός στο δρόμο των γερμανών προς τον Περσικό 

Κόλπο, όπως και η Σερβία στην Ευρώπη».380  

Για τον λόγο αυτό, οι Γερμανοί εφάρμοσαν μέτρα εναντίον του ελληνικού 

στοιχείου στον οικονομικό τομέα τα οποία υπήρξαν σκληρά, με απώτερο 

σκοπό την μεταβολή των δεδομένων της οικονομίας της περιοχής, προς 

όφελος της Γερμανίας. Από τους πρώτους τομείς που επλήγησαν στην 

προσπάθεια των Γερμανών για εξοβελισμό του ξένου στοιχείου από την 

οικονομία της Μικράς Ασίας ήταν αυτός των σιδηροδρόμων. Αναφέρει ο 

Ροδάς: «Εις τας αγγλικάς εταιρείας, τα σιδηροδρομικάς ειργάζοντο χιλιάδες 

ομογενών, εις ανωτέρας και κατωτέρας θέσεις. Από της Γερμανικής όμως 

αρπαγής, εξεδιώχθησαν οι σταθμάρχαι, οι τηλεγραφικοί υπάλληλοι, οι 

επιθεωρηταί, οι εισητηριοπώλαι και οι αποθηκάριοι. Άπαντες ερρίφθησαν 

εις τους δρόμους, με τας οικογενείας των και την θέσιν των κατέλαβον οι 

Τούρκοι, οι Ισραηλίται και οι Γερμανοί. Εφ’ όσον παρέρχεται ο χρόνος, η 

Γερμανική φυλλοξήρα μεταβάλλει εις έρημον και εις νεκροταφείον τον 

Ελληνικόν πληθυσμόν. Διότι η εκδίωξις των Άγγλων είχεν ως συνέπειαν και 

την εκδίωξιν των Ελλήνων κατά τον αγριώτερον τρόπον».381  

Η επιθετική πολιτική των Γερμανών όμως δεν περιορίστηκε μόνο στους 

σιδηροδρόμους, αντίθετα εξαπλώθηκε σε ένα ευρύ φάσμα της οικονομικής 

ζωής της Μικράς Ασίας στο οποίο δεν είχαν θέση τα ξένα στοιχεία: «Αλλά 

δεν αρκεί μόνον η σιδηροδρομική κατάκτησις. Είνε ανάγκη να εκδιωχθούν 

τελείως οι Άγγλοι και οι Γάλλοι, να συντριβούν οι Έλληνες. […] Μετά την 

αποπεράτωσιν της γραμμής Βαγδάτης ενεφανίσθησαν εις τους Τουρκικούς 

λιμένας Σμύρνης, Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινουπόλεως, Μαύρης Θαλάσσης, 

τα μεγάλα ατμόπλοια της «Ντόϊτς-Λέβαντ Λόϋδ» του Αμβούργου, τα οποία 

ήρχισαν ευθύς αμέσως τον ανταγωνισμόν προς τα Αγγλικά, Ρωσικά και 

Ελληνικά ατμόπλοια. […] Ο σκοπός των είνε ο συναγωνισμός προς τας 

λοιπάς κυραιρχούσας ατμοπλοϊκάς σημαίας και προς τούτο παραλαμβάνουν 

εμπορεύματα με έκτπωσιν 60% των αντιπάλων ατμοπλοϊκών εταιρειών της 

Ανατολής. […] Οι Γερμανοί χρηματισταί, μετά την κυριαρχίαν των λοιπών 

κλάδων της προπαγάνδας, συσκέπτονται εν Βερολίνω πως ασφαλέστερον να 

καταστρέψουν τους Έλληνας. […] Η ένωσις των Γερμανικών κεφαλαίων μετά 

των Ελληνικών382 μόνον σκοπόν είχεν όπως οι Γερμανοί ασφαλέστερον 

                                                           
380

 Morgenthau, H., Τα μυστικά του Βοσπόρου, σελ. 100-101. 
381

 Ροδάς, Μ., όπ. σελ. 10. 
382

 Πρόκειται για την ίδρυση της Τράπεζας της Ανατολής, μια κοινοπραξία των Εθνικών τραπεζών 
Γερμανίας και Ελλάδας στα 1904. Βλ.  Λούλος, Κ., Η γερμανική πολιτική στην Ελλάδα 1896-1914, 
επιμ. Ε. Λούβρου, μτφ. Κ. Λιάπτση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, 1991, σελ. 89-90.   



 

132 
 

εισδύσουν στην Ανατολήν και καταστούν ενήμεροι της εμπορικής κινήσεως. 

[…]  Εν τω μεταξύ οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί ίδρυον νέας Τραπέζας εν 

Τουρκία. Την «Βίνερμπαγκ-Φεράϊν» και την περίφημον «Ντόϊτς Μπάγκ». Και 

οι δύο αύται Τράπεζαι διέθετον μεγάλα κεφάλαια δια την ώθησιν και 

εξάπλωσιν του Γερμανικού και Αυστριακού εμπορίου εν Ανατολή. […] Δεν 

εννοούν να εγκαταλείψουν την Τουρκίαν. Απεναντίας μάλιστα ανοίγουν 

καταστήματα, γραφεία και προσφέρουν εμπορεύματα εις τας πλέον 

εξευτελιστικάς τιμάς. Ένεκα τούτου το εμπόριον υπέστη κλονισμόν και 

πολλά καταστήματα ομογενών έκλεισαν ή επωλήθησαν εις Γερμανούς αντί 

αδροτάτης αποζημιώσεως. Ο Γερμανός ήλθεν εις την Ανατολήν και εκεί 

εννοεί να αποθάνη. Είνε νόμος και θρησκεία η Γερμανική κατάκτησις, την 

οποίαν υπεσχέθη να εξυπηρετήση έστω και με ταπεινώσεις του χειρότερου 

είδους».383 

Παρατηρώντας τις αναφορές του Ροδά γίνεται αντιληπτή η έκταση της 

γερμανικής επιχείρησης για τον αφανισμό του ελληνικού οικονομικού 

παραγωγικού στοιχείου της περιοχής της Μικράς Ασίας. Περιοχές όπως το 

εμπόριο, η ναυτιλία, οι ατμοπλοϊκές συγκοινωνίες και ο σιδηρόδρομος 

έπρεπε να απαλλαγούν από την ελληνική παρουσία και δραστηριότητα. 

Βέβαια οι Έλληνες ήταν πρωταγωνιστές και σε άλλους τομείς της οικονομίας: 

«Στην προσπάθειά τους για εμπορική κατάκτηση οι Γερμανοί είχαν 

αντιμέτωπους, εκτός από τους Άγγλους και τους Γάλλους, και τους 

αυτόχθονες χριστιανικούς λαούς, τους Αρμένιους και τους Έλληνες, που 

είχαν στα χέρια τους, μέχρι την εμφάνισή τους, το μικρασιατικό εμπόριο και 

τη βιομηχανία. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη Δυτική Μικρά Ασία πριν από 

τη μικρασιατική καταστροφή σε σύνολο 5.308 εργοστασίων τα 4.008 ήταν 

ελληνικά, ποσοστό 75,51%. Δικαιολογημένα, λοιπόν, οι Γερμανοί 

θεωρούσαν τους Έλληνες σοβαρό εμπόδιο για την οικονομική τους 

διείσδυση στην περιοχή».384 

Η επιθετική συμπεριφορά της Γερμανίας απέναντι στους Έλληνες στο 

οικονομικό πεδίο αυξάνονταν προοδευτικά ως από το 1908 έως το 1914. 

Χαρακτηριστική της κατάστασης που επικρατούσε την εποχή εκείνη είναι η 

αποκάλυψη του Ροδά, οποία συνδέει το οικονομικό μποϋκοτάζ που είχαν 

κηρύξει οι Νεότουρκοι στους Έλληνες εμπόρους και καταστηματάρχες385 με 

την ακολουθούμενη οικονομική πολιτική της Γερμανίας στην περιοχή: 

«Εκατοντάδες Ελληνικών καταστημάτων εν Σμύρνη, Θεσσαλονίκη και 

Κωνσταντινουπόλει διαλύονται και οι διευθυνταί των φυγαδεύονται υπό 
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των προξενικών αρχών. Το μποϋκοτάζ έχει κηρυχθή καθ΄ολην την Τουρκίαν 

κατά παντός Ελληνικού, και ο όχλος ηγουμένου του Κερήμ Αγά και των 

άλλων αχθοφόρων μελών της «Ενώσεως και Προόδου», ραβδίζει καθ΄οδόν 

πολίτας Έλληνας, διαρπάζει και ενσπείρει τον πανικόν. Πληθυσμοί οι οποίοι 

είχον δώση ζωήν πραγματικήν επί αιώνας ολοκλήρους εις την Τουρκίαν, ήδη 

σύρονται εις τα Τουρκικά μπουδρούμια ως οι τελευταίοι των κακούργων και 

εκδιώκονται ως αλήται από την Νεοτουρκικήν αστυνομίαν. […] Πολίται 

Έλληνες, εμπορευόμενοι εις το εσωτερικόν της Μικρασίας ή της 

Μακεδονίας, εκδιώκονται προς τας παραλίους πόλεις υπό τους 

γιουχαϊσμούς του Τουρκικού όχλου και τα αναθέματα των σαρικοφόρων. […]  

Επί της καταστάσεως αυτής, έκαστος δύναται να ερωτήση: «Ποίον ρόλον 

έπαιξεν ο Γερμανισμός;» Η απάντησις δεν είνε δύσκολος. Τον κυριώτερον. Οι 

μυστικοί πράκτορες του βαρώνου Μαρσάλ, του οδοστρωτήρος αυτού της Μ. 

Ασίας, από των πρώτων ημερών του Τουρκικού Συντάγματος, ετέθησαν εις 

την διάθεσιν των Νεοτούρκων. Η Πανισλαμική πολιτική, είνε ούτως ειπείν, 

τέκνον και απαύγασμα της Παγγερμανικής πολιτικής. Οι Γερμανοί ευρίσκουν 

κατάλληλον την ευκαιρίαν να κτυπήσουν όλους τους ξένους, να τους 

συντρίψουν ασφαλέστερον και να τους αντικαταστήσουν κατόπιν αυτού. 

Εργάζονται μυστικώτατα και με υπομονή. Το κέντρον, επί του οποίου 

βασίζουν την επιτυχίαν των, είνε η Νεοτουρκική Λέσχη. Η «Ντόϊτς Μπάγκ» 

παρέχει άφθονα κεφάλαια. Έχουν ανάγκη οι Νεότουρκοι υλικής 

ανεξαρτησίας. Ο Γερμανισμός τους προσφέρει άφθονα τα μέσα. Ανοίγουν 

αμέσως εις την Κωνσταντινούπολιν, την Θεσσαλονίκην και την Σμύρνην 

εκατοντάδας παραγγελιοδοχικών γραφείων. Τα μεγάλα υπερωκεάνια της 

γραμμής Αμβούργου-Ευξείνου, μεταφέρουν διαρκώς Γερμανικόν κόσμον 

προς την Ανατολήν. […] 

Αλλ’ ότι εγένετο με την προπαγανδιστικήν κίνησιν της «Ντόϊτς Μπάγκ», είνε 

καταπληκτικόν. Το Γερμανικόν αυτό ίδρυμα είνε το κέντρο πάσης 

κατασκοπείας το οποίον παρέχει ποσά μεγάλα προς όλους όσοι 

καταφθάνουν εκ Γερμανίας, δια να εγκατασταθούν στην Τουρκίαν. Εις μίαν 

ημέραν, τον χειμώνα του 1908, ήνοιξαν διακόσια καταστήματα Γερμανικά, 

μικρά και μεγάλα. Ιδιαίτεροι απεσταλμένοι Γερμανοί περιήρχοντο τους 

τουρκικούς συνοικισμούς και προσέφερον εις αυτούς συστατικάς επιστολάς 

με τας οποίας ηδύναντο να προσέλθουν εις της «Ντόϊτς Μπάγκ» και να 

δανεισθούν χρήματα. Και όλα αυτά εγένοντο χωρίς θόρυβον, με πρόγραμμα, 

με σύστημα, με υπομονήν και κανονικότητα αφάνταστον. 

Ο Νεοτουρκισμός έχει συνδεθή πλέον με τον Γερμανισμόν και από κοινού 

εργάζονται δια το μεγαλείον της Τουρκίας! Η κατάκτησις των Γερμανών 

αυξάνει καθημερινώς και το ρεύμα της μεταναστεύσεως εκ Γερμανίας προς 

την Ανατολήν ογκούται. Πυκνούται η θαλασσία συγκοινωνία και από των 

Ανατολικών θαλασσών μέχρι του Αμβούργου διασταυρούνται εκατοντάδες 
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ατμοπλοίων. Κατ’ ανακοίνωσιν των Γερμανικών ατμοπλοϊκών εταιρειών 

προς τας Νεοτουρκικάς λέσχας τα μέλη αυτών δύνανται να ταξειδεύουν και 

δωρεάν ακόμη με την Γερμανικήν σημαίαν. […] 

Η Γερμανική εμπορική προπαγάνδα έχει ανοίξη κυριολεκτικώς τα μάτια των 

Τούρκων και οι πράκτορές της ψιθυρίζουν εις αυτούς, «διατί δεν αρπάζουν ή 

δεν αγοράζουν τα καταστήματα των γκιαούρηδων;» Το χρήμα είνε εις την 

διάθεσιν των και η αστυνομία δύναται προθυμότατα να πετάξη πάντα 

Έλληνα από το κατάστημά του. Τα θεμέλια του ελληνικού ισχυρού και 

πολυχρονίου οικοδομήματος υποσκάπτονται ασφαλώς υπό Τούρκων, 

Γερμανών και Γερμανοεβραίων».386  

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές το μέγεθος της προσπάθειας της γερμανικής 

επιβολής στο οικονομικό γίγνεσθαι της Μικράς Ασίας. Αυτό συνεπάγεται 

μεγάλο πλήγμα στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή, με 

την μεγαλύτερη καταστροφή να πλήττει τους εμπόρους και τους 

εφοπλιστές.387 

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρέσβης Morgenthau αναφέρει: «[…] οι 

Τούρκοι απαίτησαν από όλους τους ξένους εμπορικούς οίκους της Σμύρνης 

ν’ απολύσουν τους Έλληνες Οθωμανούς υπαλλήλους τους και να τους 

αντικαταστήσουν με μουσουλμάνους. Ανάμεσα στους αμερικανικούς όικους 

που πήραν ανάλογες οδηγίες ήταν η Σίγγερ. Με προσωπική μου επέμβαση 

δόθηκε στην εταιρεία αυτή προθεσμία εξήντα ημερών, αλλά στο τέλος 

υποχρεώθηκε να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των Νεοτούρκων. 

Ένα άλλο μέτρο που εφαρμόστηκε εναντίον των Χριστιανών όχι μόνο της 

Μικράς Ασίας αλλά και της Κωνσταντινούπολης, ήταν το οικονομικό 

μποϋκοτάζ. Το μποϋκοτάζ αυτό δεν αφορούσε τους Εβραίους, που οι 

Τούρκοι τους έβλεπαν πάντοτε με συμπάθεια. Οι Τούρκοι κυβερνητικοί 

υπάλληλοι τους παρότρυναν να δείχνουν με τις επιγραφές των 

καταστημάτων τους όχι μόνο το επάγγελμά τους αλλά και την εθνικότητά 

τους, γράφοντας π.χ. «Αβραάμ, Εβραίος, ράφτης» ή «Ισαάκ, Εβραίος, 

τσαγγάρης» κ.λπ. Τα μέτρα αυτά δείχνουν την ανοησία της τουρκικής 

κυβέρνησης , που εξωθούσε τον τουρκικό λαό σε εξόντωση των ίδιων της 

των υπηκόων. 

Η συμπεριφορά αυτή της τουρκικής κυβέρνησης έναντι των Ελλήνων 

Οθωμανών προκάλεσε την αγανάκτησή μου. Αγνοούσα την εποχή εκείνη ότι 

εισηγητές της πολιτικής αυτής ήταν οι Γερμανοί και νόμιζα πως αιτία των 

μέτρων ήταν η αγριότητα και ο σοβινισμός των Τούρκων».388  

Φαίνεται ολοκάθαρα ότι οι Γερμανοί με την πολιτική που ακολουθούν δεν 

περιορίζονται μόνο στις δικές τους ενέργειες, αλλά προτρέπουν και άλλες 
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Δυνάμεις να στραφούν οικονομικά κατά του ελληνικού στοιχείου. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Αυστρίας, συμμάχου τόσο της 

Γερμανίας, όσο και της Τουρκίας, η οποία δεν συμφωνούσε με το μποϋκοτάζ 

εναντίον των Ελλήνων.389 Οι κομιτατικοί διευθυντές του «Νομικο-

οικονομικού Ινστιτούτου» πίεσαν μαζί με τους Γερμανούς συνεργάτες τους 

τους Αυστριακους βιομηχάνους, ώστε να εφαρμόσουν άμεσα το μποϋκοτάζ 

κατά των Ελλήνων. Η οικονομική καταδίκη του ελληνικού στοιχείου της 

περιοχής είχε συντελεστεί, ενώ θα ακολουθούσε αργότερα και η βιολογική 

του καταδίκη. Μοναδική παροδική εξαίρεση αποτέλεσαν οι περιοχές της 

Κων/λης και της Κερασούντας, όπου τουλάχιστον τους πρώτους μήνες το 

μποϋκοτάζ δεν εφαρμόστηκε.390  

 

 

 

 

6.3.  Η στάση της Γερμανίας απέναντι στα σκληρά μέτρα των  Νεότουρκων  

προς στο ελληνικό στοιχείο της Μικράς Ασίας 

 

Η πολιτική των Νεότουρκων απέναντι στα μη μουσουλμανικά στοιχεία, όπως 

ειπώθηκε προηγουμένως, χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση 

περιλαμβάνει την εποχή των διακηρύξεων περί της ισότητας όλων των λαών 

της αυτοκρατορίας, ενώ η δεύτερη αποκαλύπτει το αληθινό πρόσωπο που 

κρυβόταν πίσω από το προσωπείο των διακηρύξεων περί αρμονικής 

συνύπαρξης των αλλόθρησκων στοιχείων και η οποία ολοκληρώνεται με 

τραγικό τρόπο για τα τελευταία. Σε δύο φάσεις χωρίζονται και οι διωγμοί, 

τους οποίους υπέστη το ελληνικό στοιχείο της Μικράς Ασίας από το 

νεοτουρκικό εθνικιστικό κίνημα, με σημείο τομής την συμμετοχή της 

Τουρκίας στον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο: «Η προσχώρησις της Τουρκίας εις τον 

συνασπισμόν των Κεντρικών  Αυτοκρατοριών και η συμμετοχή αυτής εις τον 

πόλεμον εσημείωσε την έναρξιν της δευτέρας περιόδου των διωγμών του εν 

Τουρκία Ελληνισμού, ασυγκρίτως αγριωτέρας και αποτελεσματικωτέρας της 

πρώτης. Η περίοδος αυτή αποκαλύπτει τελείως τους ηθικούς αυτουργούς 

των διωγμών, ουδ’ επί στιγμήν χαλαρούντας την κακούργον επιρροήν και 

επιβολήν των επί των εκτελεστών των κατά των Ελλήνων κακουργιών των. 

Η διαφορά των δύο τούτων περιόδων είναι μεγάλη. 

Κατά την πρώτη γίνεται μεν συνολικός διωγμός ο οποίος ηδύνατο να 

καταστρέψη ολόκληρα Ελληνικά διαμερίσματα, δεν επιφέρει όμως ούτος 

ολοτελή και ανεπανόρθωτον καταστροφήν εις την υπόστασιν της Ελληνικής 

φυλής, αφ’ ου επετρέπετο εις τους διωκομένους να σωθώσι δια της φυγής 
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τουλάχιστον. Κατά την αρξαμένην περίοδον μετά την ανάμιξιν της Τουρκίας 

εις τον πόλεμον ο διωγμός φανερά πλέον επιβουλεύεται την υπόστασιν του 

εν Τουρκία Ελληνισμού».391  

Το σχέδιο της καταστροφής του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας ήταν γνωστό 

στους Γερμανούς ήδη από τις απαρχές της παγίωσης του νεοτουρκικού 

κινήματος. Στα 1909 Γερμανός πρεσβευτής στην Αθήνα Wangenheim 

(μετέπειτα πρεσβευτής στην Κων/λη), αναφέρει στον καγκελάριό του το 

επίσημο πολιτικό δόγμα που κυριαρχεί στην τουρκική ηγεσία και πιο 

συγκεκριμένα του Τούρκου πρωθυπουργού και υπουργού στρατιωτικών 

Σεφκέρ Πασά: «Οι Τούρκοι έχουν αποφασίσει έναν εξοντωτικό πόλεμο 

εναντίον των χριστιανών της αυτοκρατορίας. Θ’ αρχίσουν πρώτα μέσα στην 

Τουρκία, εκεί όπου ζει το μεγαλύτερο μέρος και μετά έξω από την Τουρκία, 

εκεί όπου υπάρχουν εστίες αντίστασης».392 Η παραπάνω αναφορά είναι 

αποκαλυπτική του γεγονότος πως η επίσημη γερμανική ηγεσία γνώριζε τις 

τάσεις που επικρατούσαν στην Τουρκία την εποχή εκείνη. 

Οι πραγματικές προθέσεις των Νεότουρκων είχαν γίνει ήδη γνωστές με την 

συνέντευξη που παραχώρησε ο Ναζήμ Μπέη τον Σεπτέμβριο του 1908 στη 

Σμύρνη, όμως η εθνοκάθαρση την οποία επεδίωξε η Τουρκία έλαβε πιο 

συστηματικό χαρακτήρα μετά το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων και την 

έλευση της αποστολής του Liman von Sanders393 στην Κωνσταντινούπολη: 

«Συστηματικώς υπό την ευθύνη της τουρκικής κυβερνήσεως, κατ’ εισήγησιν 

ή μη των Γερμανών οργανωτών, με σπανίαν μεθοδικότητα, ολόκληροι 

επαρχίαι εκαθαρίζοντο από του πρώτου μέχρι του τελευταίου Έλληνος 

κατοίκου».394 Ακόμη όμως και πριν την έλευση του Liman, οι Γερμανοί 

σύμβουλοι των Νεότουρκων προσπαθούσαν να πείσουν τους τελευταίους 

πως το ακμάζον ελληνικό στοιχείο του Πόντου, αποτελούσε τροχοπέδη στην 

πρόοδο του κράτους τους. Σύμφωνα με τον Εμμ. Εμμανουλίδη: «Και οι 

χριστιανοί ούτοι απορροφώντες, εψιθύριζον οι Γερμανοί σύμβουλοι, όλας 

τας οικονομικάς δυνάμεις της χώρας και καθιστώντες την Τουρκίαν 

υποχείριον οικονομικώς, παρεσκεύαζον ησύχως την πολιτκήν των 

κυριαρχίαν».395  

Στην πραγματικότητα η αναγωγή της Τουρκίας σε οικονομικό υποχείριο ήταν 

υπαρκτή, αλλά όχι από την πλευρά των μικρασιατών Ελλήνων, οι οποίοι 

αποτελούσαν ζωτικό οικονομικό παράγοντα της χώρας, αλλά από την 
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πλευρά των Γερμανών, των οποίων επιδίωξη ήταν η απόκτηση της 

οικονομίας της χώρας στα χέρια τους. Σύμφωνα με τον καθηγητή Κ. 

Φωτιάδη: «Τα μοναδικά εμπόδια, όπως τα είχαν επισημάνει αρκετοί 

Γερμανοί κατάσκοποι, ήταν η υψηλή επιστασία των Άγγλων και Γάλλων στο 

οθωμανικό κράτος και οι χριστιανικές μειονότητες της Ανατολής, δηλαδή οι 

Έλληνες και οι Αρμένιοι, και γιατί κρατούσαν στα χέρια τους το εμπόριο και 

γενικότερα την οικονομία, αλλά και γιατί τους θεωρούσαν στηρίγματα των 

Αγγλογάλλων. Για να πετύχουν τα σχέδιά τους, δε δίσταζαν να συκοφαντούν 

τους Έλληνες στο σουλτάνο, και επίσης να εκμεταλλεύονται την παραμικρή 

πολιτική ανωμαλία που θα μπορούσε να τους ενοχοποιήσει και ν’ αποβεί σε 

βάρος τους. Γενικότερα παρουσίαζαν τα εθνικά κινήματα σαν «φονικά 

όπλα», που θα επέφεραν τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίαςκαι 

παρακινούσαν τους μουσουλμάνους να στραφούν με κάθε μέσο εναντίον 

τους. Οι Γερμανοί εξάλλου, ήταν αυτοί που είχαν προτείνει συγκεκριμένα 

σχέδια καταστολής των κινημάτων, ελάχιστη προσφορά για τις 

εξυπηρετήσεις της Πύλης, η οποία τα αποδέχτηκε ανεπιφύλακτα όπως και οι 

Νεότουρκοι αργότερα».396  

Με την έλευση της στρατιωτικής αποστολής του Liman von Sanders στην 

Τουρκία, η κατάσταση για τον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής δυσχεραίνει 

σε επικίνδυνο βαθμό.397 Σύμφωνα με τον Ροδά: « Από της εποχής αυτής 

άρχεται και η κρισιμωτέρα περίοδος του Ελληνικού στοιχείου. Βεβαίως οι 

Νεότουρκοι είχον αποφασίσει την εξόντωσιν του Ελληνικού στοιχείου, ως 

εδηλώθη ανωτέρω […]αλλ’ η εκτέλεσις του σχεδίου τούτου δεν επιστεύετο 

ότι θα ετίθετο αμέσως, μετά ένα καταστρεπτικόν πόλεμον εις εφαρμογήν. Η 

χώρα είχε ανάγκην ησυχίας και γαλήνης δια ν’ αναλάβουν οι κάτοικοι και να 

επανακτήσουν ότι έχασαν κατά τη διάρκεια του πολυμήνου πολέμου. Οι 

Νεότουρκοι όμως και οι Γερμανοί διαφορετικήν αντίληψην έχουν. 

Συνέρχονται εις την νεοτουρκικήν λέσχην εν Κων/πώλει εις μυστικήν 

συνεδρίασιν όπως εξετάσουν εν ταις λεπτομερείαις του το ζήτημα του 

Ελληνικού διωγμού. Εις την συνεδρίασιν ταύτην συμμετέχουν και 

αξιωματικοί Γερμανοί και αντιπρόσωποι του Λίμαν πασά. Όταν ηρωτήθησαν 

πως κρίνουν την παρουσίαν του Ελληνικού πληθυσμού εις την μικρασιατικήν 

παραλίαν, και το εσωτερικόν ακόμη, καθώς και της Θράκης, από 

στρατιωτικής απόψεως, απήντησαν κατηγορηματικώς και αδιστάκτως «ότι η 

Τουρκία δεν έχει ουδεμία ασφάλειαν ούτε δύναται να οργανωθεί 

ελευθέρως  εις το μέλλον, λόγω της παρουσίας εχθρικών στοιχείων, 
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εμπνεόμενων έξωθεν με επαναστατικάς ιδέας». Από της στιγμής εκείνης ο 

Ελληνισμός δεν υπήρχεν».398  

Ο ελληνικός πληθυσμός, λοιπόν, της Μικράς Ασίας αποτελούσε κατά τους 

Γερμανούς σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια της χώρας και εμπόδιζε την 

ανάπτυξη της περιοχής, οπότε έπρεπε να βρεθεί ένα σχέδιο, το οποίο θα 

απάλλασσε τους Τούρκους από το ενοχλητικό αυτό στοιχείο. Το σχέδιο399 

που καλούνταν να εφαρμόσει η Τουρκία δεν ήταν νέας έμπνευσης, ούτε 

καινοτόμο για την εποχή του, αλλά παλαιογερμανικής προέλευσης, 

δοκιμασμένο και αποτελεσματικό400, όπως περιγράφει ο Morgentahu: «Όσοι 

έχουν διαβάσει, έστω και επιφανειακά, την παλαιογερμανική φιλολογία, 

γνωρίζουν τη μέθοδο που προτείνεται για την αντιμετώπιση των πληθυσμών 

που παρεμποδίζουν την ελεύθερη κίνηση της Γερμανίας. Εννοώ τον 

εκτοπισμό των κατοίκων. Η βίαιη εξορία ολόκληρων λαών, που 

μεταφέρονται σαν ζώα από τη μια άκρη της Ευρώπης στην άλλη, είναι μέρος 

του κατακτητικού προγράμματος της Γερμανίας. Η μέθοδος, που είχε 

εφαρμοστεί στην Πολωνία, το Βέλγιο και τη Σερβία, εφαρμόστηκε με τον πιο 

αποτρόπαιο τρόπο, όπως θα αφηγηθώ, στην Αρμενία. Ενεργώντας με 

προτροπή της Γερμανίας, η Τουρκία είχε τώρα αρχίσει να εφαρμόζει το 

μέτρο της εκτόπισης στους Έλληνες υπηκόους της στη Μικρά Ασία. Τρία 

χρόνια αργότερα, ο Γερμανός ναύαρχος Ούζεντομ, που ναυλοχούσε στα 

Δαρδανέλλια στη διάρκεια του βομβαρδισμού τους-από τον αγγλικό στόλο-

μου είπε ότι οι Γερμανοί ήταν εκείνοι «που είχαν προτείνει πιεστικά να 

απομακρυνθούν οι Έλληνες από τα παράλια». Κατά τον φον Ούζεντομ, τα 

κίνητρα των Γερμανών ήταν καθαρά στρατιωτικά. Δεν είμαι βέβαιος αν ο 

Ταλαάτ και οι συνεταίροι του είχαν αντιληφθεί ότι έπαιζαν το παιχνίδι της 

Γερμανίας, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Γερμανοί τους παρότρυναν 

συνεχώς σ’ αυτό το εγχείρημα. Τα γεγονότα που ακολούθησαν είναι 

χαρακτηριστικά του συστήματος που εφαρμόστηκε στις σφαγές των 

Αρμενίων. Οι Τούρκοι κυβερνητικοί υπάλληλοι ορμούσαν βάρβαρα στα 

θύματά τους, τα συγκέντρωναν σε ομάδες και τα οδηγούσαν στα πλοία, 

χωρίζοντάς τα από τις οικογένειές τους και μην επιτρέποντάς τους να 

τακτοποιήσουν τις ιδιωτικές υποθέσεις τους. Το σχέδιο ήταν να στείλουν 

τους Έλληνες Οθωμανούς στα νησιά του Αιγαίου. Όπως ήταν φυσικό, αυτοί 

οι άτυχοι άνθρωποι αντιστάθηκαν στον εκπατρισμό με αποτέλεσμα να 
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γίνουν τοπικές σφαγές, ιδιαίτερα στη Φώκαια, όπου σφαγιάστηκαν 

περισσότερα από πενήντα άτομα».401 

Από την αναφορά του Αμερικανού πρέσβη γίνεται αντιληπτό πως ηθικός 

αυτουργός402 των μέτρων εναντίον του ελληνικού πληθυσμού της Μικράς 

Ασίας ήταν η Γερμανία, ενώ ο μισελληνισμός αυτός, εκδηλώθηκε σε μεγάλο 

βαθμό από τον Liman von Sanders. Μετά την ολοκλήρωση των εκτοπισμών 

και την επιθεώρηση της Σμύρνης και άλλων περιοχών στα παράλια από τον 

ίδιο, προκειμένου να ελέγχει αν το γερμανικό σχέδιο εφαρμόστηκε από τους 

Τούρκους, στην διαπίστωση πως σε ορισμένες περιοχές υπήρχαν ακόμη 

εστίες Ελληνισμού, η αντίδρασή του υπήρξε έντονη και η αγανάκτησή του 

μεγάλη.403  

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που συνέβη τον Μάρτιο του 1914 και 

αποκαλύπτει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τα αισθήματα του Liman για 

τον ελληνικό στοιχείο της περιοχής περιγράφει ο Ροδάς: «Αυτός ο αρχηγός 

της εν Τουρκία Γερμανικής Αποστολής-ο Λίμαν φον Σάνδερς- περιοδεύων 

ανά την Μικρά Ασίαν και αντιλαμβανόμενος  την ευρωστίαν και την δύναμιν 

του Ελληνικού στοιχείου δεν εδίστασε να ειπή προς τας Τουρκικάς Αρχάς, 

ενώπιον και Έλληνος Επισκόπου ακόμη δια τους Έλληνας: «Αυτούς εδώ τι 

τους φυλάττε!» Βλέπων δε ο αυτός Γερμανός τους Ελληνικούς ναούς με τα 

κωδωνοστάσια και τα Ελληνικά σχολεία είπε δεικνύων αυτά προς τας 

Τουρκικάς Αρχάς: «Εν όσω αφίνετε αυτά εδώ, σεις θα είσθε οι είλωτες των 

Ελλήνων!» Είνε επισήμως βεβαιωμένα τα πράγματα αυτά».404 

Η συμπεριφορά του Γερμανού στρατηγού είναι εύλογο να προξενεί  

εντύπωση, τόσο για το μένος του εναντίον των Ελλήνων, όσο και την 

επιμονή του στην εφαρμογή του γερμανικού σχεδίου, αν γίνει αντιληπτή ως 

μεμονωμένο περιστατικό και έξω από τα στεγανά της επίσημης γερμανικής 

πολιτικής για την περιοχή. Σύμφωνα με τον καθηγητή Κ. Φωτιάδη: «Η στάση 

αυτή του Liman von Sanders, αδιακρίτως των προσωπικών του θέσεων, δεν 

μπορεί να ερμηνευτεί με μοναδικό κριτήριο τα φιλοτουρκικά του 

αισθήματα. Ο ίδιος υπήρξε αποκλειστικό φερέφωνο και εκτελεστής των 

επιταγών της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής. Για τη Γερμανία η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν, ως την περίοδο του Ά Παγκοσμίου 
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Πολέμου, ένα μωσαϊκό εθνοτήτων, που έπρεπε για το συμφέρον και των δύο 

χωρών να εξελιχθεί σ’ ένα εθνικό κράτος,405 εκκαθαρισμένο από κάθε ξενική 

εθνότητα, με μοναδική εξαίρεση τους Γερμανούς εποίκους. Έτσι εξηγείται το 

υπερβολικό τους μένος εναντίον των Ελλήνων και των Αρμενίων, ένα χρόνο 

αργότερα. Έτσι μόνο μπορούν να εξηγηθούν έως σήμερα τα ανθελληνικά 

άρθρα των γερμανικών εφημερίδων, των στρατευμένων εκδόσεων, των 

προκλητικών προκηρύξεων, της διασποράς συκοφαντιών, σε βάρος των 

Μικρασιατών Ελλήνων, «εκμεταλλευτών», των μουσουλμανικών αγροτικών 

πληθυσμών». Αναφερόμενος στη θέση της επίσημης Γερμανίας και 

λαμβάνοντας υπόψη του τον F. Sartiaux, συμπληρώνει ο Φωτιάδης: 

«Αδειάστε τη Μικρά Ασία από τα ιθαγενή στοιχεία που σας στέκονται 

εμπόδιο, έλεγε εκείνο τον καιρό η πρωσική κυβέρνηση στους Ταλαάτ και 

Εμβέρ. Είσαστε δάσκαλοι στην τέχνη της εκκένωσης. Και μεις θα 

αντικαταστήσουμε αυτούς τους σκύλους τους Έλληνες, τους ταραχοποιούς 

και άπληστους, με καλούς και εργατικούς Γερμανούς, υποταγμένους και 

υπάκουους, οι οποίοι θα σας αποδώσουν στο εκατονταπλάσιο αυτό που η 

εξαφάνιση των Ελλήνων θα σας έχει στερήσει. Και τα οφέλη από την 

επιχείρηση θα είναι για σας σημαντικότερα απ΄ ότι όλοι οι θυσαυροί του 

χαλίφη».406  

Η παρουσία του Liman von Sanders στη Μικρά Ασία, έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο για την τύχη του Ελληνισμού της περιοχής. Όπως ειπώθηκε ήδη, το 

σχέδιο για εκκένωση των παραλίων407 είχε μπει σε εφαρμογή με 

καθοδηγητή τον Γερμανό στρατηγό, ο οποίος μόλις διαπίστωσε, πως 

υπάρχουν ακόμη Έλληνες στην περιοχή, σύμφωνα με τον Ροδά, είπε: «Ο 

πληθυσμός αυτός εις ενδεχόμενην εκστρατείαν της Ελλάδος δύναται εντός 

βραχυτάτου χρόνου να οπλισθή και να χρησιμοποιηθή ως στράτευμα μάχης. 

Συνεπώς επιβάλλεται η συμπλήρωσις του διωγμού».408 Οι εντολές του Liman 

von Sanders τέθηκαν αμέσως σε εφαρμογή από τις αρχές των Νεοτούρκων: 

«Είναι επείγον, για πολιτικούς λόγους, όπως οι Έλληνες κάτοικοι των 

μικρασιατικών παραλίων υποχρεωθούν να εκκενώσουν τα χωριά τους και να 

εγκατασταθούν στους νομούς του Ερζερούμ και της Χαλδαίας. Αν αρνούνται 

να μετακινηθούν στα υποδεικνυόμενα μέρη, παρακαλείσθε να δώσετε 

προφορικές οδηγίες στους μουσουλμάνους αδελφούς μας, ώστε να 

εξαναγκάσουν τους Έλληνες με κάθε είδους βιαιοπραγίες, να εκπατρισθούν 

μόνοι τους, με δική τους πρωτοβουλία. Στην περίπτωση αυτή μην ξεχνάτε να 
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πάρετε απ΄αυτούς τους εκτοπιζομένους δηλώσεις ότι εγκαταλείπουν τις 

εστίες τους με εντελώς δική τους πρωτοβουλία», αναφέρει απόσπασμα 

μυστικής διαταγής της 14ης Μαΐου του 1914, του Ταλαάτ πασά, υπουργού 

Εσωτερικών του νεοτουρκικού κινήματος.409 Τα συμπεράσματα που 

μπορούν να εξαχθούν από τη διαταγή αυτή είναι δύο, αφενός το σατανικό 

σχέδιο των Νεοτούρκων για την εκκαθάριση των Ελλήνων της Μικράς Ασίας 

αναφέρεται σε  προσπάθεια να αποποιηθούν των ευθυνών τους, 

αναγκάζοντας τους εκτοπισμένους να δηλώνουν ότι αναχωρούν με τη 

θέλησή τους και αφετέρου, πως το εγχείρημα αυτό ήταν προϊόν γερμανικού 

σχεδιασμού και τουρκικής εκτέλεσης.410 

Απόρροια τούτου ήταν, σύμφωνα με τον Φωτιάδη, η αρχή του τέλους για 

τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας: «Τον Μάρτιο του 1914 εμφανίζονται, και 

επίσημα, τα πρώτα κρούσματα των διωγμών και των δολοφονιών. Στα χωριά 

της Σμύρνης, παρουσία των αστυνομικών αρχών, δολοφονούνται 

προκλητικά μικρασιάτες Έλληνες που πήραν μέρος στον Ά Βαλκανικό 

Πόλεμο. Η εγκατάσταση των μουσουλμάνων προσφύγων στα ελληνικά 

χωριά της πλούσιας Ιωνίας και του Πόντου υπήρξε μια καλοστημένη 

επιχείρηση υφαρπαγής των ελληνικών περιουσιών και εξόντωσης των 

Ελλήνων. Με τη μόνιμη κατηγορία ότι υπεύθυνη για το μεγάλο προσφυγικό 

κύμα των μουσουλμάνων από τα Βαλκάνια στη Μικρά Ασία ήταν η Ελλάδα, 

εξανάγκασαν τους Έλληνες, οθωμανούς υπηκόους, να αναλάβουν 

προσωρινά την οικονομική αποκατάσταση των μουσουλμάνων προσφύγων, 

παρέχοντας σ΄ αυτούς στέγη και διατροφή. Με τη διαταγή αυτή, στο εξής, 

δύο κόσμοι διαφορετικοί έπρεπε να ζουν κάτω από την ίδια στέγη. Μια 

συμβίωση αδιανόητη και γι΄αυτό ακατόρθωτη, για τον ίδιο όμως λόγο και η 

πιο αποτελεσματική για τα σατανικά σχέδια των Νεοτούρκων».411 

Ο Ά Παγκόσμιος Πόλεμος αποδείχτηκε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε να 

απαλλαγούν Τούρκοι και Γερμανοί από τον, ενοχλητικό για τα σχέδιά τους, 

Ελληνισμό. Τα δεινά των μικρασιατών ελλήνων περιγράφει ο Ροδάς: «Ο 

Ελληνισμός της Μ. Ασίας και της Θράκης είνε σήμερον ένα απέραντον 

νεκροταφείον. Εκκλησίαι κατερειπώθησαν, σταυροί επατήθησαν, 

νεκροταφεία κατεστράφησαν, σχολεία έκλεισαν, βιβλιοθήκαι διηρπάγησαν, 

κτήματα κατελήφθησαν, οικίαι εληστεύθησαν, Ελληνίδες και Ελληνόπαιδες 

επωλήθησαν εις την αγοράν και γέροντες απεβίωσαν εις τους δρόμους εξ 

ασιτίας και από τας φρικιαστικάς κακουχίας. Και όλα αυτά τα κακουργήματα 

έλαβον χώραν καθ’ ην στιγμήν η Τουρκία Γερμανοκρατείται στρατιωτικώς 

και πολιτικώς», ενώ ο συγγραφέας συνεχίζει επισημαίνοντας τον ρόλο της 

Γερμανίας στην απάνθρωπη αυτή συμπεριφορά, «εάν δεν είχε συμφέρον και 
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εάν δεν επεδίωκε την εξόντωσίν μας, η Γερμανία από την Τουρκία, ηδύνατο 

κάλλιστα να μη ενθαρρύνη τους Νεότουρκους εις το καταστρεπτικόν έργον 

των. Ο σκοπός της όμως είνε φανερός και αι πράξεις της το αποδεικνύουν 

πανηγυρικώτατα. Η Γερμανία είναι αναμφισβητητον ότι έδρασε δια να 

επικρατήση. Αδιάφορον εάν επάτησεν επί πτωμάωτν και τα πτώματα αυτά 

συνέπεσε να είνε Ελληνικά».412  

Η γερμανική συμπεριφορά, όπως ελέχθη από τον Ροδά, κινούνταν στα 

πλαίσια της ανοχής των κακουργηματικών πράξεων, σε βάρος ενός 

ακμάζοντος έθνους με παρουσία πολλών αιώνων στην περιοχή. Η ανοχή που 

επέδειξε στην νεοτουρκική πολιτική εκκαθάρισης, καθιστά τη Γερμανία 

συνένοχη στα εγκλήματα κατά του Ελληνισμού της Μ. Ασίας. Δεν είναι όμως 

μόνο τα κρούσματα ανοχής, που καθιστούν την Γερμανία συνένοχη στο 

έγκλημα. Η ηθική αυτουργία των Γερμανών δεν περιορίζονταν μόνο στις 

διαταγές του Liman von Sanders, αλλά και του πρέσβη Wangenheim, οποίος 

φέρεται να ευθύνεται για πολλές αποφάσεις της τριανδρίας Ταλαάτ-Εμβέρ-

Τζεμάλ, οι οποίες έβλαψαν τόσο τα ελληνικά, όσο και τα οθωμανικά 

συμφέροντα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση 

μουσουλμάνων προσφύγων στα μακρινά χωριά του Πόντου, κάτι που 

χαρακτηρίζεται από τον Φωτιάδη ως παράλογο μέτρο, καθότι δεν υπήρχε 

άλλος λόγος για την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, πέρα από την εκδίωξη 

και τον αφανισμό του Ελληνισμού του Πόντου.413  

Παράλληλα με τους διωγμούς και τα βασανιστήρια ελήφθησαν και άλλα 

μέτρα εις βάρος του ελληνικού στοιχείου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Ένα από αυτά ήταν η στρατολόγηση των χριστιανών στον τουρκικό στρατό, 

με σοβαρές συνέπειες για τους ίδιους τους στρατεύσιμους και την 

οικογένειά τους «Επί του απολυταρχικού καθαστώτος, ως γνωστόν, οι εν 

Τουρκία Χριστιανοί εξηρούντο της στρατιωτικής υποχρεώσεως, αντ΄αυτού 

δε υπεχρεούντο εις καταβολήν ετησίου φόρου πολεμικού. Άμα τη 

επαναφορά του Συντάγματος, δια νόμου εθεωρήθησαν υποχρεούμεναι εις 

στρατολογίαν αι μέχρι του 31ου έτους ηλικίαι, των λοιπών θεωρηθεισών ως 

απαλλασσομένων, επειδή είχον ήδη καταβάλει το πολεμικόν αντισήκωμα. 

Με την συμμετοχήνόμως της Τουρκίας εις τον πόλεμον, δια νομοθετικού 

διατάγματος εθεωρήθησαν υποχρεούμενοι εις στρατιωτικήν θητείαν και 

αυτοί οι άγοντες το 48ο έτος της ηλικίας των, με την διαφοράν ότι οι 

υπαγόμενοι εις τα εφεδρικάς τάξεις απηλλάσοντο επί καταβολή 45 λιρών ως 

στρατιωτικού αντισηκώματος. Ο σκοπός του τοιούτου πρόδηλος. Άνθρωποι 

μη εθισθέντες εις τον στρατιωτικόν βίον βεβαίως θα προυτίμων την δι’ 

αντισηκώματος απαλλαγήν. Επήρχετο λοιπόν ούτως υλική αφαίμαξις δια της 

στρατολογίας και εκείνων, εφ ων νομίμως ουδέν δικαίωμα είχε η Τουρκική 
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Κυβέρνησις».414 Η γενική επιστράτευση όλων των εθνοτήτων της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κηρύχθηκε στις 21 Ιουλίου 1914 και οι υπόχρεοι 

άνδρες ηλικίας 18-45 ετών έπρεπε να παρουσιαστούν εντός 11 ημερών, 

διαφορετικά κηρύσσονταν λιποτάκτες και ακολουθούσε η καταδίκη τους σε 

θάνατο.415 

Οι Έλληνες που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν το 

αντισήκωμα, απαλλάσσονταν προσωρινά και μετά από σύντομο χρονικό 

διάστημα καλούνταν εκ νέου και αποστέλλονταν στα τάγματα εργασίας.416 

«Τα περίφημα «Τάγματα Εργασίας» (Amele Taburu) αποτελούν την πλεόν 

προωθημένην μορφήν διώξεως, η οποία εφηρμόσθη εις τα πλαίσια του 

προδιαγεγραμμένου σχεδίου εξόντωσεως του Ελληνισμού εν Τουρκία. Τα 

«Τάγματα Εργασίας» συνεκροτούντο […] με μοναδικόν σκοπόν να πλήξουν 

τους μη μουσουλμανικούς πληθυσμούς της επικρατείας. Η προσβολή είχεν 

διττόν στόχον: α) με την «στράτευσιν», με την «ένταξιν» εις τα «Τάγματα 

Εργασίας» του ανδρικού πληθυσμού επήρχετο οικονομικόν πλήγμα εις την 

οικογένειαν, αφού θα έλειπαν τα βασικά ενεργά μέλη της, β) ταυτοχρόνως 

διερρηγνύετο ο συνδετικός ιστός της οικογένειας λόγω απουσίας των 

ανδρών (ενώ η τουρκική κοινωνία ήτο ανδροκρατική), παραλλήλως η 

απομείνασα ελληνική οικογένεια υφίστατο αυθαιρεσίας παντός είδους εκ 

μέρους του κράτους, αλλά και ιδιωτών, χωρίς καμμίαν προστασίαν. 

Σημειωτέον: αι Ελληνικαί κοινότητες προσεπάθουν να εξασφαλίσουν εν των 

ενόντων τα οικονομικά μέσα δια τας ασθενεστέρας οικογενείας, ώστε να 

κατβληθή το προβλεπόμενον ποσόν δια την αποφυγήν στρατεύσεως των 

αρρένων μελών του».417  

Το μέτρο της στρατολόγησης είχε ως βασικό του στόχο την οικονομική 

εξαθλίωση του Ελληνισμού, κάτι που θα επέφερε πιο εύκολα τον αφανισμό 

του. Αναφέρει σχετικά ο Φωτιάδης: « Για ν΄αποφύγουν οι Έλληνες τη 

στρατολόγηση εξαγόραζαν τη θητεία τους ξεπουλώντας τις περιουσίες τους: 

50 λίρες για τις ηλικίες 20-44 και 44 λίρες για τις άλλες ηλικίες. Η απαλλαγή 

όμως ήταν προσωρινή. Το Μάρτιο του 1916, με νέο νόμο, καθιερώθηκε ο 

ετήσιος φόρος των 22 λιρών .Έτσι χρειάστηκε να ξαναπληρώσουν και όσοι 

είχαν εξαγοράσει εφάπαξ τη θητεία τους. Το ληστρικό αυτό μέτρο απέβλεπε 

στην οικονομική εξαθλίωση των Ελλήνων. Με την αναδρομική κατάργηση 

της εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας σημειώθηκαν χιλιάδες λιποταξίες 
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αλλά και εκτελέσεις όσων συλλαμβάνονταν υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες».418  

Τα μέτρα της στρατολόγησης των χριστιανών και η δημιουργία των 

ταγμάτων εργασίας σε συνδυασμό με το μποϋκοτάζ που είχε επιβληθεί 

στους Έλληνες εμπόρους, τις επιτάξεις ελληνικών περιουσιών, την 

υπερφορολόγηση και τη διάπραξη κακουργημάτων και βιαιοπραγιών όπως 

δαρμοί, φυλακίσεις, ατιμώσεις, κλοπές, αρπαγές περιουσίας και η δράση 

συμμοριών υπήρξαν περιλαμβανομένων των δεινών των εκτοπισμένων 

πληθυσμών (πείνα, στερήσεις, κακουχίες) ο σταυρός του μαρτυρίου του 

Ελληνισμού της Μικράς Ασίας.419 

Ταυτόχρονα με τις ωμότητες από του Νεότουρκους, συνεχίζονταν το σχέδιο 

της γερμανικής αποστολής στη Μικρά Ασία, το οποίο αποσκοπούσε στην 

πλήρη κυριαρχία στην περιοχή. Ο ρόλος του αρχηγού της γερμανικής 

αποστολής Liman von Sandes στην παντουρκική ιδεολογία που εφάρμοζαν 

οι Νεότουρκοι σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών, αποκαλύπτεται από 

μια επιστολή με ημερομηνία 26 Ιανουαρίου 1915, του προξένου των 

Κυδωνιών προς το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών: «Κατά την περιοδείαν 

του στρατηγού von Liman Πασά, ο δήμαρχος Αδραμυττίου Χακκή Βέης, ο 

διαπράξας τα μεγαλείτερα  όργια κατά τον ανθελληνικόν διωγμόν και 

γενόμενος υπέρπλουτος εκ των αρπαγών, προσφωνήσας τον στρατηγόν 

κατά την εξ Αδραμυττίου διέλευσίν του είπε μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Εφαρμόσαντες κατά γράμμα το γερμανικόν σχέδιον περί εξοντώσεως του 

ελληνικού στοιχείου απολαύομεν νυν εκ τούτου απορρεουσων πολλαπλών 

ωφελειών». Ο von Liman άμα τη αφίξει του ενταύθα παρατηρήσας το περί 

αυτό συνωθούμενον πλήθος περιέργων και θαυμάσας την ελληνικότητα της 

πόλεως παρά τον πολύμηνον απηνή και θηριώδη διωγμόν, είπε προς τον 

παριστάμενον Καϊμακάμην αυτολεξεί τα εξής: «Αυτοί είναι οι γκιαούρηδες 

ους δεν ηδυνήθητε να ρίψητε εις την θάλασσαν;» «Μάλιστα Εξοχώτατε!» 

απήντησε περίλυπος ο καϊμακάμης, όστις ποτέ καϊμακάμης ων εν Κεμερίω 

διεκρίθη κατά τον εκεί άγριον ανθελληνικόν διωγμόν».420 

Ο ίδιος ο Liman, στα απομνημονεύματά του αφήνει να εννοηθεί ότι 

αναγκάστηκε να αλλάξει προσωρινά στάση απέναντι στους Έλληνες, μετά 

από παρέμβαση του Έλληνα βασιλιά στον Γερμανό πρέσβη.421  Πέρα από 

αυτό ο καθηγητής Φωτιάδης υποστηρίζει: «Ως εκπρόσωπος των γερμανικών 

αλλά και των νεοτουρκικών συμφερόντων είχε βάσιμους φόβους μήπως οι 

διωγμοί των Ελλήνων της Μικράς Ασίας επέφεραν, λόγω των συγγενικών 

σχέσεών του με τη Γερμανία, την πτώση του Έλληνα βασιλιά. Η φαινομενική 
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μεταβολή των απόψεων του Γερμανού στρατηγού οφείλονταν, όπως είναι 

εμφανές σε πολιτικά κίνητρα. Μεταθέτοντας στο μέλλον την εξέλιξη του 

ζητήματος έγραφε: «Η τουρκική κυβέρνηση ας κάνει αργότερα ό,τι θέλει 

σχετικά με αυτό το ζήτημα». Όταν πλέον εξέλιπαν οι συγκεκρμένοι λόγοι, η 

σύμπραξη Νεοτούρκων και Sanders επαναβεβαιώνεται. Τον Απρίλιο του 

1917 ο Γερμανός στρατηγός διέταξε την εκκένωση του Αϊβαλιού, το οποίο 

κατοικούνταν σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες…». Με τη συμπεριφορά 

αυτή αναιρείται η προηγούμενη άποψη του «ότι από στρατιωτική άποψη η 

απέλαση δεν έχει καμία αξία». 422 

Από τα αρχεία της Βιέννης πληροφορούμαστε σχετικά με την επιμονή του 

Liman von Sanders για την εκκένωση των παραλίων της Μ. Ασίας. Ακολουθεί 

απόσπασμα της αναφοράς της 3ης Απριλίου 1917 του επιτετραμμένου της 

αυστριακής πρεσβείας στην Κωνσταντινούπολη Trauttmansdorf: «Ο μεγάλος 

βεζίρης και ο υπουργός Εξωτερικών, παρακάλεσαν εμένα και τον Γερμανό 

πρέσβη να γνωστοποιήσουμε στις κυβερνήσεις μας, ότι σοβαρότατοι 

στρατιωτικοί λόγοι αναγκάζουν την τουρκική κυβέρνηση να εκτοπίσει τον 

πληθυσμό του Αϊβαλιού και των περιχώρων (10-15.000 άτομα ελληνικής 

εθνότητας). Ο στρατάρχης Liman επιμένει στην εκτέλεση αυτού του μέτρου. 

Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει σε συγκεκριμένη ημερομηνία να εγκαταλείψουν 

τα σπίτια τους, είναι όμως ελεύθεροι να επιλέξουν τον νέο τόπο διαμόνής 

τους στην ενδοχώρα. Ο Ταλαάτ πασάς και ο Αχμέτ Νεσσίμι μπέης μας 

διαβεβαίωσαν ότι η απόφαση αυτή πάρθηκε με μεγάλη δυσκολία από τη 

νέα κυβέρνηση, που είναι υπέρμαχος της μετριοπάθειας και της 

ανεκτικότητας. Επίσης, ότι περιμένουν εκμετάλλευση (πολιτική) των μέτρων 

από την Entente  και την ελληνική πλευρά. Χθες το βράδυ συζήτησα το θέμα 

με το γερμανό πρέσβη ενώπιον του στρατάρχη Liman. Ο στρατάρχης 

απάντησε στις ερωτήσεις μας, υποστηρίζοντας την ορθότητα των 

μέτρων».423  

Τελικά ο Liman αποφάσισε την εκκένωση του Αϊβαλιού, όπως 

πληροφορούμαστε από ένα τηλεγράφημα του Γερμανού πρέσβη στην 

Κωνσταντινούπολη Zimmermann, με ημερομηνία 7 Απριλίου 1917: «Ο 

Πληθυσμός του Αϊβαλιού, που βρίσκεται στη  Μικρά Ασία απέναντι από τη 

Μυτιλήνη κι αποτελείται σχεδόν αποκλειστικά από Έλληνες, 

προειδοποιήθηκε και τιμωρήθηκε πολλές φορές λόγω της συνεχούς 

προδοτικής και κατασκοπευτικής επαφής με τις δυνάμεις της Entente, οι 

οποίες βρίσκονται στα νησιά. Πριν λίγες μέρες ο στρατάρχης Liman von 

Sanders διέταξε την εκκένωση της περιοχής εξαιτίας νέων ενδεικτικών 

περιπτώσεων κατασκοπίας. Από τουρκικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών 

μου επεσήμανε πόσο δυσάρεστη είναι η υπόθεση για τον Ταλαάτ πασά, ο 
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οποίος κατόπιν συμβουλών μας εισήγαγε μια φιλική προς τους Έλληνες 

πολιτική. Η εκκένωση του Αϊβαλιού, που προκάλεσε μεγάλη αίσθηση, θα 

αποβεί σε κάθε περίπτωση εις βάρος των Τούρκων. Συζήτησα αυτό το θέμα 

με τον στρατάρχη von Liman, ο οποίος τυχαία βρισκόταν εδώ.  

Αυτός μου εξήγησε ότι είχαν εξαντληθεί όλα τα περιθώρια κατανόησης. Δεν 

μπορούσε ν΄αναλάβει την ευθύνη της στρατιωτικής ασφάλειας της περιοχής 

που του εμπιστεύθηκαν, χωρίς την πραγματοποίηση της εκκένωσης. 

Όπως αναμενόταν, η εκκένωση της περιοχής από τόσο μεγάλο αριθμό 

Ελλήνων (σύμφωνα με τα στοιχεία 12-20.000) προκάλεσε μεγάλη εντύπωση 

και προβλημάτισε έντονα το ελληνικό στοιχείο. Ο Έλληνας εντεταλμένος με 

επισκέφθηκε και προσπάθησε να με πείσει να ενεργήσω για την ακύρωση 

της διαταγής εκκένωσης. Εγώ, όμως έπρεπε να του εξηγήσω ότι είναι 

αδύνατον να αναμιχθώ, επειδή ο στρατάρχης Liman von Sanders 

υποστηρίζει πως τα μέτρα είναι άμεσης στρατιωτικής αναγκαιότητας […]».424 

Η επιχειρηματολογία του Γερμανού στρατηγού περί αναγκαιότητας 

εκτέλεσης της εκκένωσης του Αϊβαλιού για στρατιωτικούς λόγους, 

καταρρίπτεται από ένα τηλεγράφημα του Αυστριακού πρέσβη στην 

Κωνσταντινούπολη Pallavicini προς τη Βιέννη τον Ιανουάριο του 1918, 

φαίνεται ξεκάθαρα η άποψή του σχετικά το μέτρο αυτό: «Είναι βέβαιο ότι 

αυτές οι εκτοπίσεις τη συγκεκριμένη στιγμή δεν υπαγορεύονται από κανένα 

στρατιωτικό λόγο και στοχεύουν μόνο σε κακώς εννοούμενες πολιτικές 

σκοπιμότητες».425 Απώτερος στόχος της εκτόπισης του πληθυσμού ήταν η 

πορεία του όχι στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, αλλά στις κακουχίες, στα 

βασανιστήρια και τελικά στον θάνατο. 

Κατά το 1916 ολόκληρη η Μικρά Ασία τελούσε κάτω από την απόλυτη 

κυριαρχία της γερμανικής στρατιωτικής αποστολής. Τα γεγονότα των 

παραλίων συνέβαιναν με την ίδια και μεγαλύτερη σφοδρότητα στον Πόντο. 

Αποδεικτικό στοιχείο γι΄αυτό αποτελεί η παρακάτω αναφορά του καθηγητή 

Φωτιάδη: «Ο Γερμανός πρόξενος Schuldenburg παραδέχτηκε σε έκθεσή του 

την αστυνόμευση των πάντων καθώς και την αδυναμία ασφαλούς 

μετάδοσης των γεγονότων και των ειδήσεων σε ιδιώτες ή σε διάφορους 

φορείς. Το Σεπτέμβριο έγραφε με αφορμή τη συνάντησή του με το 

μητροπολίτη Αμισού Γερμανό Καραβαγγέλη: «Λίγο μετά την άφιξή μου στην 

Σαμψούντα (αρχές Μαΐου, δύο μήνες περίπου μετά τη λεγεώνα) με 

επισκέφθηκε ο μητροπολίτης και μου επέστησε την προσοχή για την 

εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση των Ελλήνων. Ο μητροπολίτης με 

παρακάλεσε να μεταφέρω μια επιστολή στον Πατριάρχη, διότι όλες οι 

επιστολές του τελευταία δεν παραδόθηκαν […] Κάτω από αυτήν την 

κατάσταση μου ήταν σχεδόν ακατόρθωτο να μην εκπληρώσω την επιθυμία 
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του μητροπολίτη κι έτσι εκμεταλλευόμενος μια προσφερόμενη ασφαλή 

δυνατότητα έστειλα την επιστολή».  […] Η επιστολή του μητροπολίτη 

Γερμανού Καραβαγγέλη, το Μάιο του 1916426, δεν έφτασε ποτέ στον 

προορισμό της και αυτό γιατί η φιλοτουρκική γερμανική πρεσβεία 

αυθαιρετώντας δεν την παρέδωσε στον Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά τη 

διαβίβασε στο Βερολίνο. Στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών της 

Γερμανίας διατηρείται ακόμη ο φάκελος που περιέχει την επιστολή, η οποία 

αναφέρεται στους διωγμούς των χριστιανών. Η απόκρυψή της επιβεβαιώνει 

για ακόμη μία φορά τη συνενοχή της Γερμανίας. Τα σήματα κινδύνου και οι 

απελπισμένες εκκλήσεις για βοήθεια κατά την κρίση των Γερμανών 

υπευθύνων, θάφτηκαν στους σκοτεινούς αρχειακούς θαλάμους αρχικά του 

Βερολίνου και αργότερα της Βόννης». 427   

Οι διωγμοί, τα βασανιστήρια και οι κακουχίες αποτελούσαν πλέον την 

καθημερινότητα των ελληνικών πληθυσμών στην Μικρά Ασία. Αυτού του 

είδους η τακτική, σε συνδυασμό με τις αθρόες εκτοπίσεις αποτελούν την 

ειδολογική ταυτότητα της γενοκτονίας, που συντελούνταν από τη 

συνεργασία Νεότουρκων και Γερμανών. «Η γενοκτονία αλλά τούρκα είναι 

βουβή πονηρή, ανατολίτικη, δεν έχει θεωρητικά background, αλλά μάλλον 

πρακτικά, πλιατσικολογικά. Οι καλούμενες εκτοπίσεις, εξορίες ολόκληρων 

χωριών οι εξοντωτικές εκείνες οδοιπορίες μέσα στο χιόνι των 

γυναικόπαιδων και των γερόντων-οι άνδρες βρίσκονται ήδη μέσα στα 

τάγματα εργασίας ή στον στρατό- δεν οδηγούν φυσικά σε κανένα 

Ausschwitz, με τους διαβολικά οργανωμένους μηχανισμούς της φυσικής 

εξόντωσης του ανθρώπου-όχι! Ήταν όμως ένα Ausschwitz εν ροή, οι 

άνθρωποι πέθαιναν καθ΄οδόν, δεν περπατούσαν για να φτάσουν κάπου, όχι, 

περπατούσαν για να πεθάνουν από τις κακουχίες, την παγωνιά, την πείνα, 

τον εξευτελισμό του ανθρώπινου». Είναι το πέρασμα από την «ερυθρά» στη 

«λευκή σφαγή», κατά τον Sartiaux.428  

Τα δεινά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, όπως ήταν φυσικό κέρδισαν την 

προσοχή ξένων πρεσβευτών, εξαιτίας της ωμότητας, της βαναυσότητας και 

της παντελούς έλλειψης στοιχείων του ανθρωπισμού από την πλευρά του 

δυνάστη. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρεσβευτή Henry Morgenthau: « […] 

εκτοπίστηκαν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας χιλιάδες Έλληνες της Θράκης, 

της περιοχής γύρω από τη θάλασσα του Μαρμαρά, των Δαρδανελλίων, του 

Βοσπόρου και των παραλίων της Μαύρης Θάλασσας. Οι Έλληνες αυτοί 
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υπέστησαν τα ίδια σχεδόν δεινά με τους Αρμένιους. Στην αρχή εντάχθηκαν 

στον τουρκικό στρατό, σχηματίζοντας τάγματα εργασίας για τη διάνοιξη 

δρόμων στον Καύκασο και τις άλλες ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων. Όπως 

και οι Αρμένιοι, έτσι και οι Έλληνες, που υπηρέτησαν στον οθωμανικό 

στρατό, πέθαναν κατά χιλιάδες από την πείνα, τις στερήσεις και το κρύο. 

Έγιναν έρευνες για την ανακάλυψη κρυμμένων όπλων στα ελληνικά χωριά 

και οι κάτοικοί τους κακοποιήθηκαν και βασανίστηκαν όπως οι κάτοικοι των 

αρμενικών χωριών. Οι Τούρκοι επιχείρησαν να τους αναγκάσουν να 

ασπασθούν το μωαμεθανισμό, έκλεισαν νεαρές Ελληνίδες στα χαρέμια, 

όπως τις Αρμένισσες, άρπαξαν μικρά Ελληνόπουλα και τα παρέδωσαν σε 

μωαμεθανικές οικογένειες […]».429 

Βέβαια εκτός από τις χριστιανικές εθνότητες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

μεγάλο πλήγμα υπέστη και το ίδιο το τουρκικό κράτος. Η επιθετική πολιτική 

της εξόντωσης των Αρμενίων και των Ελλήνων αποτέλεσε καίριο χτύπημα 

για την ήδη εξασθενημένη από τον πόλεμο τουρκική οικονομία. Όπως 

περιγράφεται από τον Morgenthau: « Όταν η Τουρκία αποφάσισε να 

εκτοπίσει και να σφαγιάσει τους υποτελείς της λαούς, και ιδιαίτερα τους 

Αρμένιους και τους Έλληνες, υπέγραψε τη θανατική της καταδίκη. Όπως 

ανέφερα, οι λαοί αυτοί είχαν υπό τον έλεγχό τους τις βιοτεχνίες, τη γεωργία 

και γενικά την οικονομία της χώρας. Οι υλικές συνέπειες του μεγάλου 

εθνικού εγκλήματος άρχισαν να γίνονται εμφανείς παντού. Οι αγροί έμεναν 

ακαλλιέργητοι. Χιλιάδες αγρότες πέθαιναν από την πείνα. Οι Αρμένιοι και οι 

Έλληνες ήταν αυτοί που κυρίως πλήρωναν φόρους. Έτσι με την εξόντωσή 

τους μειώθηκαν δραστικά τα κρατικά έσοδα».430  

Πέρα όμως από το οικονομικό πλήγμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 

πολύ μεγαλύτερες ήταν οι απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό. Απώλειες που 

δεν αντισταθμίζονται από κανέναν οικονομικό δείκτη, ούτε από τα 

περιθώρια κέρδους, όσων διαπράττουν παρόμοια εγκλήματα 

προσπαθώντας να αποκομίσουν  το μέγιστο υλικό όφελος. Από τις αρχές 

που διδάσκει το κίνημα του ανθρωπισμού είναι ο σεβασμός της ύπαρξης και 

της αξιοπρέπειας του ανθρωπίνου στοιχείου και πολύ περισσότερο του 

διαφορετικού. Οι στατιστικές του απολογισμού των θυμάτων της 

νεοτουρκικής και γερμανικής θηριωδίας στη Μικρά Ασία μαρτυρούν ότι 

καμία από τις αρχές του ανθρωπισμού δεν έγιναν σεβαστές. Σε επερώτηση 

που καταθέτουν στην τουρκική βουλή στις 2 Νοεμβρίου 1918, οι βουλευτές 

Ε. Εμμανουηλίδης (Αϊδινίου), Σ. Μεϊμάρογλου (Σμύρνης) και Θ. Δημητριάδης 

(Μέτρων) σχετικά με τα δεινά του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και των 

Αρμενίων, προχωρούν σε έναν υπολογισμό των θυμάτων: « […] Από το 

ελληνικόν στοιχείον, το οποίον από 40 αιώνων αποτελεί τον πραγματικόν 

                                                           
429

 Morgenthau, H., Τα μυστικά του Βοσπόρου, όπ. σελ. 424-425. 
430

 Morgenthau, H., όπ. σελ. 498.  



 

149 
 

εκπολιτιστικόν παράγοντα της χώρας, 250.000 ανθρώπων εξώσθησαν προ 

του γενικού πολέμου έξω των οθωμανικών συνόρων και εδημεύθη η 

περιουσία των. 

Μετά την κήρυξιν του πολέμου άλλαι 500.000 Ελλήνων από την παραλίαν 

της Μαύρης Θαλάσσης, του Μαρμαρά, του Ελλησπόντου και του Αιγαίου, 

από τα περίχωρα και από άλλα μέρη εξετοπίσθησαν ή εξοντόθησαν, η δε 

περιουσία των διηρπάγη ή εδημεύθη. 

Τα μη μουσουλμανικά στοιχεία εκωλύθησαν του εμπορεύεσθαι. Το 

εμπόριον κατέστη μονοπώλιον των ισχυρών. Ούτω δε όλος ο λαός 

απεγυμνώθη. […] 

Επί τη ευκαιρία της επιστρατείας εσυστήθησαν τα εργατικά τάγματα. 

250.000 δε άνδρας εξ αυτών κατέστρεψαν διά της πείνης και των στερήσεων 

[…]».431  

 

 

 

   

 

 

Συμπεράσματα 

 

Η γερμανική παρουσία στη Μικρά Ασία, που έφτασε στο απόκορύφωμά της στα 

χρόνια του Kaiser Wilhelm II, κατέληξε με το τέλος του Ά Παγκοσμίου Πολέμου 

στην πλήρη αποτυχία των αρχικών της στόχων και με συνέπειες ολέθριες τόσο 

για την κατάσταση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όσο και για ένα ζωτικό 

τμήμα της, τον Ελληνισμό. 

Η άσκηση επιρροής στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας από τη Γερμανία, έφτασε 

στο απώγειό της την εποχή, κατά την οποία ο Wangenheim ήταν πρέσβης στην 

Κωνσταντινούπολη, ενώ στην εποχή του Bismarck κάτι τέτοιο δεν ήταν 

αυτοσκοπός. Προσανατολισμός του Bismarck ήταν η εδραίωση της οικονομικής 

κυριαρχίας της Γερμανικής Αυτοκρατορίας σε όλη την περιοχή της ανατολικής 

λεκάνης της Μεσογείου και κατ’ επέκταση και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Η άσκηση επιρροής στην πολιτική σκηνή της ανατολικής αυτοκρατορίας δεν 

αποτελούσε προτεραιότητα για τους Γερμανούς πολιτικούς μέχρι τη στιγμή της 
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ανόδου του Wilhelm II στον γερμανικό θρόνο στα 1888, περίοδο κατά την οποία 

θεωρήθηκε ότι ήταν προς το συμφέρον της Γερμανίας τα οικονομικά 

συμφέροντα να γίνουν αλληλένδετα με την πολιτική επιρροή και εκφράστηκε 

έντονα από τον πρέσβη στην Κωνσταντινούπολη, Marschall (1897-1912) και τον 

διάδοχό του Wangenheim (1912-1915). Οι δύο πρεσβευτές απότέλεσαν τα 

όργανα της επίσημης πολιτικής του Kaiser στην Μικρά Ασία, η οποία έφτασε στο 

σημείο να λειτουργεί όχι μόνο ως συμβουλευτικό όργανο των τουρκικών αρχών, 

αλλά άρχισε σταδιακά να παρεμβαίνει στα πράγματα, επηρρεάζοντας 

καταλυτικά τον σουλτάνο σε ζητήματα εξωτερικών υποθέσεων κυρίως. Το 

αποτέλεσμα ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία να ταχθεί στο πλευρό των 

Κεντρικών Δυνάμεων στον Ά Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Στην διαμόρφωση της επίσημης γερμανικής πολιτικής συνέβαλαν σημαντικά οι 

στρατευμένες εκδόσεις που εμφανίστηκαν μαζικά από το 1890 και εξής. Αρχικά 

οι εκδότες και οι συγγραφείς προσανατολίζονταν στην ανάπτυξη μιας 

ιδεολογίας, σύμφωνα με την οποία η Γερμανία, ως χώρα βιομηχανικά και 

εμπορικά ισχυρή, με αξιοσημείωτες επιδόσεις στον πρωτογενή τομέα 

παραγωγής, έπρεπε να εξασφαλίσει τη θέση της στο διεθνές αποικιακό 

στερέωμα και να γίνει εφάμιλλη με την Αγγλία και τη Γαλλία, που κυριαρχούσαν 

στον τομέα αυτό. Οι ελάχιστες γερμανικές αποικίες στην Αφρική και τον 

Ειρηνικό Ωκεανό δεν επαρκούσαν στους ιμπεριαλιστικούς κύκλους, οι οποίοι 

μέσα από τις εκδόσεις τους υποδείκνυαν την Μικρά Ασία, ως τον 

καταλληλότερο χώρο για τη δημιουργία γερμανικών κοινοτήτων. Μόνο όταν η 

ιδέα αυτή φάνηκε ατελέσφορη, σημειώθηκε στροφή των εκδόσεων σε μια 

διαφορετική λογική, η οποία θεωρούσε τη Μικρά Ασία ως το πλέον κατάλληλο 

πεδίο, το οποίο θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, οικονομικά, 

πολιτικά, πολιτισμικά και στρατιωτικά. Η ιδεολογία του Σιδηροδρόμου της 

Βαγδάτης αποτέλεσε στο σημείο αυτό, τον βασικό μοχλό πίεσης των 

ιμπεριαλιστικών εκδοτικών κύκλων προς την επίσημη πολιτική της Γερμανικής 

Αυτοκρατορίας. 

Οι οικονομικοί κύκλοι από την πλευρά τους, με κυρίαρχη ομάδα τους τραπεζίτες 

και τους μεγαλοβιομήχανους της βαριάς εξαγωγικής βιμηχανίας του Ρουρ, 

έβλεπαν στη Μικρά Ασία το ιδανικό πεδίο, όπου μπορούσαν να προωθήσουν τα 

προϊόντα τους. Βέβαια η Οθωμανική Αυτοκρατορία κέντρισε το ενδιαφέρον του 

γερμανικού κεφαλαίου εξαιτίας των πλούσιων ορυκτών κοιτασμάτων της, του 

πετρελαίου που είχε επαρχίες της στον Περσικό Κόλπο και στον Καύκασο, 

εξαιτίας της στρατηγικής της θέση, που ευνοούσε τον ανταγωνισμό των 

αγγλικών συμφερόντων, της δεινής οικονομικής της κατάστασης, που την έκανε 

ευάλωτη σε έξωθεν κεφάλαια και τέλος στις τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης 

του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην περιοχή. 

Το ίδιο πρόσφορο έδαφος με τους οικονομικούς κύκλους έβρισκαν και οι 

στρατιωτικοί κύκλοι. Η παρουσία της στρατιωτικής αποστολής του Liman von 
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Sanders στην Τουρκία αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της υποταγής του 

αδύναμου σουλτάνου και της τριανδρίας Εμβέρ, Ταλαάτ και Τζεμάλ στο 

γερμανικό στρατιωτικό κατεστημένο. Άλλωστε οι μακρόχρονες στρτιωτικές 

σχέσεις των δύο χωρών από τις σενεχείς αποστολές Γερμανών μεταρρυθμιστών 

στον τουρκικό στρατό ολόκληρο τον 19ο αιώνα, διευκόλυνε την απόλυτη 

κυριαρχία του Liman, έχοντας θέσει από καιρό τις βάσεις για μια τέτοια 

προοπτική. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία μέσα από την συνεργασία της 

γερμανικής πρεσβείας (Wangenheim) και της στρατιωτικής αποστολής (Liman), 

σύρθηκε στον καταστροφικό Ά Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Η ολοκληρωτική κυριαρχία που επεδίωκε να πετύχει η Γερμανία στην Τουρκία 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνο με την δημιοργία των κατάλληλων 

πολιτισμικών θυλάκων στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, η Γερμανία 

προσανατολίστηκε να πάρει τον έλεγχο σε νευραλγικές θέσεις της δημόσιας 

διοίκησης και προπαντός να έχει πλήρη επιρροή στον τουρκικό τύπο. Ο 

τελευταίος υφίστατο λογοκρισία και λειτουργούσε ως φορέας προπαγάνδας 

υπέρ της Γερμανίας έχοντας εξαγιραστεί από τους Γερμανούς πράκτορες. Πέρα 

από την προπαγάνδα, μεγάλη σημασία έδινε η Γερμανία στην εκμάθηση της 

γερμανικής  γλώσσας στην περιοχή, γεγονός που θα της επέτρεπε να 

επιβάλλεται στους υπόλοιπους τομείς ευκολότερα. 

Τα αποτέλεσματα για τον Ελληνισμό της Μικράς Ασίας από την παρουσία της 

Γερμανίας στην τελευταία ήταν δραματικά. Από τις αρχές του 20ου αιώνα το 

γερμανικό κεφάλαιο είχε θέσει ως στόχο του την απόκτηση της οικονομικής και 

εμπορικής δύναμης του ακμάζοντος Ελληνισμού της περιοχής και το πέτυχε σε 

σημαντικό βαθμό μέσω της επιθετικής του οικονομικής διείσδυσης στην 

Ανατολή. Η οικονομική καταστροφή ήταν μεν μεγάλης σημασίας, δεν μπορεί να 

συγκριθεί με τον ξεριζωμό μεγάλου μέρους του ελληνικού στοιχείου της Μικράς 

Ασίας. Το τουρκικό εθνικιστικό κίνημα που διαμόρφωσε η επανάσταση των 

Νεοτούρκων αποτέλεσε μια βολική περίσταση ώστε να εκδηλωθεί το γερμανικό 

μένος εις βάρος μιας φυλής με ισχυρή παρουσία αιώνων στην περιοχή. Η ανοχή, 

η ηθική αυτουργία και η συνενοχή των Γερμανών στο έγκλημα εις βάρος του 

Ελληνισμού, επιβεβαιώνεται από τα ντοκουμέντα, επίσημα έγγραφα και 

μαρτυρίες, που έφερε στο φως η έρευνα επιστημόνων που ασχολήθηκαν 

διεξοδικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι αδικαιολόγητες εκτοπίσεις πληθυσμών 

ήταν προϊόν  γερμανικού σχεδιασμού και νεοτουρκικής εκτέλεσης. Οι εκτοπίσεις 

οδήγησαν σε πορείες δίχως επίγειο προορισμό, ήταν τελικά πορείες θανάτου. 
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