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Στην Ελλάδα, το 1911, αρχηγός κράτους ήταν ο βασιλιάς 
Γεώργιος Α΄, ο οποίος είχε αντικαταστήσει το 1862 τον Βαυα-

ρό  βασιλιά Όθωνα. Πρωθυπουργός ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, 
ένας νέος και ικανότατος πολιτικός από την Κρήτη του οποίου η 
συμβολή στην απελευθέρωση ελληνικών εδαφών έμελλε να είναι 
καθοριστική. Εκείνη την περίοδο ο Βενιζέλος εργαζόταν σκληρά 
για τη σύναψη συμμαχίας με τη Σερβία και τη Βουλγαρία κατά της 
Τουρκίας. Υπουργός Εξωτερικών ήταν ο Γεώργιος Γρυπάρης, στενός 
φίλος του πρωθυπουργού. Οι σχέσεις με την Τουρκία ήταν πολύ 
κακές, κυρίως λόγω του Κρητικού ζητήματος.

Η Κρήτη, που ήταν τότε οθωμανική κτήση, κατοικείτο κατά 
πλειοψηφία από ελληνόφωνο πληθυσμό. 

Κατά τη διάρκεια και μετά την Ελληνική Επανάσταση οι χρι-
στιανοί του νησιού εξεγείροντο με κάθε ευκαιρία ζητώντας Ένωση 
με την Ελλάδα. Η Σύμβαση της Χαλέπας του 1878 προέβλεπε ένα 
αυτόνομο κράτος υπό την οθωμανική κυριαρχία. Η συμφωνία αυτή 
ίσχυσε μέχρι το 1889, οπότε οι Τούρκοι την κατάργησαν. Μετά την 
επανάσταση του 1895-1897 και τις διαρκείς ταραχές, οι μεγάλες δυ-
νάμεις Αυστροουγγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία και Με-
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γάλη Βρετανία, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση, έστειλαν 
τον Φεβρουάριο του 1897 πολεμικά πλοία στο νησί δημιουργώντας 
μια διεθνή ναυτική ειρηνευτική τρόπον τινά δύναμη με σκοπό την 
κατάπαυση των εχθροπραξιών στο νησί. 

Η παρουσία ελληνικού στρατού στην Κρήτη προκάλεσε τον ελ-
ληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 που οδήγησε σε ήττα της Ελλάδας 
και στην απώλεια μεγάλου τμήματος της Θεσσαλίας.

Η διεθνής ναυτική δύναμη επιβάλλει τη λήξη των εχθροπραξιών 
στο νησί τον Μάρτιο του 1897 και στρατιωτικές δυνάμεις των με-
γάλων δυνάμεων καταλαμβάνουν  σημαντικές πόλεις της Κρήτης. 
Η Γερμανία αρνείται να συμμετάσχει. Το Συμβούλιο των ναυάρχων 
των μεγάλων δυνάμεων αποφασίζει να δοθεί στην Κρήτη καθεστώς 
αυτονομίας κάτω από οθωμανική επικυριαρχία. Η Γερμανία αντι-
τάσσεται στην απόφαση αυτή και τον Νοέμβριο του 1897 αποχωρεί 
από τη διεθνή ναυτική δύναμη. Η Αυστροουγγαρία την ακολου-
θεί τον Μάρτιο του 1898. Το 1907 συντάσσεται Σύνταγμα, ενώ τον 
επόμενο χρόνο οι Κρήτες βουλευτές κηρύσσουν την Ένωση με την 
Ελλάδα, η οποία αναγνωρίζεται το 1913.

Στην περιοχή της Μακεδονίας θέριευε ο ανταρτοπόλεμος με-
ταξύ της Μακεδονικής  Επιτροπής –ελληνική οργάνωση που απέ-
βλεπε στην απελευθέρωση της περιοχής από τους Οθωμανούς–, 
των τουρκικών δυνάμεων και των Βουλγάρων ανταρτών που επίσης 
είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για τον χώρο.

Στη Γερμανία αυτοκράτορας ήταν ο Γουλιέλμος Β΄ με καγκε-
λάριο τον Theobald von Bethann-Hollweg και υπουργό Εξωτερι-
κών τον Alfred von Kinderlen-Waechter. Kατά περίεργο τρόπο, τα 
πρώτα ψήγματα για την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου εμ-
φανίστηκαν εκτός Ευρώπης, στο Μαρόκο, με την εκεί κατάσταση 
ν’ απασχολεί στενά το Βερολίνο το καλοκαίρι του 1911. Αντάρτες 
πολιόρκησαν τον Σουλτάνο του Φεζ, ο οποίος ζήτησε τη βοήθεια 
της Γαλλίας. Το Παρίσι έστειλε στρατό παρά τις διαμαρτυρίες του 
Βερολίνου, που ισχυρίστηκε ότι η Γαλλία με την κίνηση αυτή πα-
ραβίαζε τη συμφωνία στην οποία είχαν καταλήξει τον Απρίλιο του 
1906. Η Γερμανία στέλνει το πολεμικό Panther στο λιμάνι του Αγκα-
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ντίρ για να προστατεύσει τα γερμανικά συμφέροντα. Το θέμα τελικά 
διευθετήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών τον Νοέμβριο.

Το Βερολίνο υποστήριζε την Τουρκία, η οποία είχε υπό τον έλεγ-
χό της τη σιδηροδρομική γραμμή Ικονίου-Βαγδάτης που διασφάλιζε 
τη μεταφορά πετρελαίου στη Γερμανία. Η Τουρκία είχε λάβει από το 
Βερολίνο ένα δάνειο ύψους 30 εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων. 
Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία είχαν απορρίψει ανάλογο αίτη-
μα της Τουρκίας. Επίσης, Γερμανοί αξιωματικοί αναδιοργάνωναν 
τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 
1897, Γερμανοί αξιωματικοί είχαν ενταχθεί στον τουρκικό στρατό 
ως σύμβουλοι. Η γερμανική υποστήριξη προς την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία, που εκείνη την εποχή βρισκόταν σε παρακμή, εκφρά-
στηκε με πλήθος επενδύσεων, εμπορικών συμφωνιών και με την κα-
τασκευή σιδηροδρομικού δικτύου. Παρόμοια πολιτική ασκούσε και 
η Αυστροουγγαρία που επιζητούσε τη διατήρηση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας για τη σταθερότητα που εξασφάλιζε στα Βαλκάνια. 

Στην Τουρκία, αρχηγός κράτους ήταν ο Σουλτάνος Μεχμέτ Ε΄ 
Ρεσάντ, πρωθυπουργός ήταν ο Χουσεΐν Χιλμί Πασάς και υπουργός 
Εξωτερικών ο Μεχμέτ Ριφάτ Πασάς. Κύρια πηγή ανησυχίας για την 
Τουρκία ήταν η γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας όπου οι χρι-
στιανικοί πληθυσμοί καταπιέζονταν και όπου ξεσπούσαν τοπικές 
εξεγέρσεις. Επίσης, δρούσαν ελληνικές και βουλγαρικές αντάρτικες 
ομάδες. Το Κρητικό ζήτημα είχε πάρει το 1911 τον δρόμο της επίλυ-
σης και το 1913 η Κρήτη θα γινόταν μέρος της Ελλάδας. Η Βουλγα-
ρία είχε γίνει ανεξάρτητο κράτος το 1908 και μαζί με την Ελλάδα και 
τη Σερβία είχαν αρχίσει διαβουλεύσεις για μια κοινή επίθεση κατά 
της Τουρκίας με σκοπό την απελευθέρωση εδαφών όπου κατοικού-
σαν  πληθυσμοί χριστιανών. Αυτό θα συνέβαινε τον Οκτώβριο του 
1912. Εντάσεις υπήρχαν με την Ιταλία για την περιοχή όπου σήμερα 
είναι η Λιβύη και που τότε ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Με τον ιταλο-τουρκικό πόλεμο του Σεπτεμβρίου του 1911 η περιοχή 
αυτή περιήλθε στην Ιταλία.

Όμως, οι πιο σοβαρές εξελίξεις στην Τουρκία συνέβαιναν στο 
εσωτερικό της.  Ακόμα και πριν από το 1908 οι Νεότουρκοι ετοι-
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μάζονταν ν’ ανατρέψουν το παλαιό καθεστώς. Τους Νεότουρκους 
αποτελούσε μια νέα γενιά ανθρώπων οι περισσότεροι των οποίων 
ήταν σπουδαγμένοι στο εξωτερικό και εμφορούντο από φιλελεύθε-
ρες και συνταγματικές ιδέες. Αργότερα έγιναν η Επιτροπή Ένωσης 
και Προόδου. Η κεντρική της οργάνωση βρισκόταν στο Παρίσι και 
το 1908 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη. Στις 22 Ιουλίου του 1908 
πραγματοποιείται η πρώτη επανάσταση στη Ρέσνα, στον δρόμο με-
ταξύ Μοναστηρίου και Οχρίδας. Την επομένη η Ένωση ανακοινώνει 
Σύνταγμα στη Θεσσαλονίκη το οποίο ο Σουλτάνος αποδέχεται στις 
23 Ιουλίου. Το 1911 η εσωτερική κατάσταση είχε σταθεροποιηθεί.

Παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Γερμανία ήταν 
πολύ καλές, από το 1908 και μετά υπήρξαν διακυμάνσεις. Πολλοί 

Εικόνα 1 Mehmet Rifat Pascha , Υπουργός εξωτερικών της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας υπό τον Σουλτάνο Μεχμέτ τον 5ο.
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πίστευαν ότι η επανάσταση  δημιούργησε  φιλοαγγλική ατμόσφαιρα 
μέσα στην κυβέρνηση και είναι αλήθεια ότι οι περισσότεροι αρχηγοί 
των Νεότουρκων συμπαθούσαν τους Βρετανούς και τους Γάλλους. 
Η γερμανική υποστήριξη στην προσάρτηση της Βοσνίας-Ερζεγο-
βίνης από την Αυστροουγγαρία τον Οκτώβριο του 1908 έστρεψε 
την κοινή γνώμη εναντίον των Γερμανών. Άγγλοι αξιωματικοί του 
ναυτικού κλήθηκαν να οργανώσουν το τουρκικό ναυτικό.

Αυτά ήταν ορισμένα από τα θέματα που οι Έλληνες είχαν υπόψη 
τους όταν αποφάσισαν να προχωρήσουν στην απαγωγή του Εδου-
άρδου Ρίχτερ με σκοπό να δημιουργήσουν προβλήματα στις σχέσεις 
του Βερολίνου με την Κωνσταντινούπολη.*

Στις αρχές του 1911, στην πόλη Ιένα της Γερμανίας, ο Εδουάρδος 
Ρίχτερ ετοιμαζόταν για το τρίτο του ταξίδι στον Όλυμπο με σκοπό 
να είναι ο πρώτος που θα κατακτούσε την κορυφή του.


