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Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι του 1912-1913 αποτέλεσαν μεγαλειώδη σταθμό δόξας στην εξέλιξη του ελληνικού 
κράτους. Οι Έλληνες την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων, διαπνεόμενοι από πνεύμα ομοψυχίας, ομό-
νοιας και αλληλεγγύης, έγραψαν για μια ακόμα φορά σελίδες δόξας και υπεροχής. Δεν είχαν περάσει 
πολλά χρόνια από την ταπεινωτική συνθηκολόγηση του 1897 και, όμως, βρήκαν τη δύναμη να ατενίσουν 
το μέλλον με αισιοδοξία. Βρήκαν τη δύναμη να εγείρουν το ανάστημά τους και να εμπλακούν σε δύο 
νικηφόρους πολέμους που αύξησαν τα σύνορά μας και εδραίωσαν την προαιώνια παρουσία μας σ’ αυτό 
το κομμάτι της βαλκανικής χερσονήσου. 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα, με τις κυβερνήσεις Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου, Θεοδώρου Δηληγιάννη 
και, κυρίως, του Χαριλάου Τρικούπη, ο Εθνικός Στόλος, παρά την οικονομική δυσχέρεια που βρισκόταν 
τότε το ελληνικό κράτος, ενισχύθηκε με νέα πολεμικά πλοία. Στις αρχές του 20ού αιώνα προστέθηκαν πιο 
σύγχρονες και αξιόμαχες μονάδες με αποκορύφωμα, το 1911, το θρυλικό θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ». 
Ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης με τα πλοία και τα ηρωικά πληρώματά τους επικράτησε στο Αιγαίο 
και επέτρεψε στον Ελληνικό Στρατό να προελάσει γρήγορα προς τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη, 
αποκόπτοντας τις εφεδρείες των Οθωμανών στη Μικρά Ασία. Συγχρόνως, απελευθέρωνε τα νησιά του 
Αιγαίου από τον κατακτητή. Η λήξη των Βαλκανικών Πολέμων βρήκε την Ελλάδα να έχει διπλασιάσει την 
εδαφική έκτασή της, να έχει εξυψώσει το κύρος και το γόητρό της διεθνώς και να έχει αναβαθμίσει την 
γεωπολιτική της θέση.

Μέσα από τις σελίδες αυτού του επετειακού τεύχους, το οποίο επιμελήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή ο 
Ναύαρχος ε.α. Αναστάσιος Δημητρακόπουλος Π.Ν., αναδεικνύεται η αποφασιστική συμβολή του Πολε-
μικού Ναυτικού στους Αγώνες των Βαλκανικών Πολέμων.

Ευχαριστώ και συγχαίρω όλους τους συντελεστές αυτής της έκδοσης η οποία μας υπενθυμίζει τις 
σελίδες δόξας που έγραψε στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας ο Στόλος μας στη διάρκεια τών Βαλ-
κανικών Πολέμων.

Σήμερα, μετά από έναν αιώνα, μια νέα περίοδος αρχίζει για την Ελλάδα, η οποία, κινητοποιώντας τις 
δυνάμεις της, πρέπει όχι απλά να αγωνιστεί αλλά να κερδίσει το μέλλον της. Τα λόγια του Ελευθερίου 
Βενιζέλου «Η πατρίς δεν αναμένει από εσάς απλώς να αποθάνητε υπέρ αυτής. Αυτό θα ήταν το ολιγότε-
ρον. Αξιοί να νικήσετε» πρέπει να γίνουν συνείδηση του κάθε Έλληνα. 

Αντιναύαρχος Κοσμάς Χρηστίδης Π.Ν.
Αρχηγός ΓΕΝ



Η ανάγνωση στο πλήρωμα του «Γεώργιος Αβέρωφ» της υπουργικής διαταγής για την κήρυξη του πολέμου (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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Ο απόπλους του Ελληνικού Στόλου (Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος).
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10  Ναυτική Επιθεώρηση 

Υπάρχουν περίοδοι στη ζωή τους που τα έθνη μεγα-
λουργούν. Και, μάλιστα, όχι μόνο μεγαλουργούν αλλά 
εκπλήσσουν όλο τον κόσμο με τα επιτεύγματά τους. 
Μια τέτοια περίοδος ήταν για την Ελλάδα αυτή του 
1912-1913.

Λίγα μόλις χρόνια πριν, η χώρα μας έβγαινε από τον 
ατυχή Ελληνο-τουρκικό Πόλεμο του 1897 ηττημένη και 
ταπεινωμένη. Επιπλέον δε οικονομικά χρεωκοπημένη, 
υπό την επιτήρηση του Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. 
Μέσα στα δεκαπέντε χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι το 
Οκτώβριο του 1912, με την καταλυτική επίδραση του Κι-
νήματος του Στρατιωτικού Συνδέσμου του 1909 και την 
ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ελευθέριο Βενι-
ζέλο, η Ελλάδα ορθοπόδησε. Ένας καινούργιος άνεμος 
σάρωσε τα πάντα και ενέπνευσε τους Έλληνες να ανα-
τρέψουν το παρελθόν και να ξεπλύνουν την ντροπή.

Με σύστημα και με όραμα που ενέπνευσε η νέα 
πολιτική ηγεσία, άρχισε να ξανακτίζεται το κράτος. Η 
ανασυγκρότηση περιέλαβε όλους τους τομείς, φυσικά 
δε και αυτόν των Ενόπλων Δυνάμεων. Ξένες αποστο-
λές κλήθηκαν οι οποίες ανέλαβαν την αναδιοργάνωσή 
τους με βάση τις πλέον σύγχρονες για την εποχή τους 
αρχές, αντιλήψεις, οργάνωση και μεθόδους. Τα απο-
τελέσματα δεν άργησαν να φανούν. Με την καθοδή-
γηση των μελών των ξένων αποστολών, αλλά και την 
ομόθυμη αποδοχή τους εκ μέρους των στελεχών τους, 
στρατός και ναυτικό άλλαξαν ριζικά. Ένας διάχυτος 
ενθουσιασμός κατέλαβε τους Έλληνες. Έρανοι οργα-
νώθηκαν από ιδιώτες στη χώρα μας και στο εξωτερικό, 
με την πρόθυμη συνεισφορά αυτοχθόνων και ομογε-
νών, για τον εξοπλισμό του στρατού ξηράς και του ναυ-
τικού μας. Πυροβόλα κάθε είδους και οπλισμός για 
το στρατό και καράβια για το ναυτικό. Τότε είναι που 
αποκτήθηκαν το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» με το 
κληροδότημα του μεγάλου εθνικού ευεργέτη από τον 
οποίο το πλοίο πήρε το όνομά του, έξι αντιτορπιλικά, 
τέσσερα ανιχνευτικά και δύο υποβρύχια. 

Προς τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του νέου 
αιώνα που ξεκινούσε, η κατάσταση στη Βαλκανική 
Χερσόνησο είχε επιδεινωθεί και τα τύμπανα του πο-
λέμου είχαν αρχίσει να κτυπούν. Το νέο Σύνταγμα της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, στο οποίο οι υπόδουλοι 
χριστιανικοί πληθυσμοί της είχαν εναποθέσει τις ελπί-
δες τους, ακυρώθηκε, με συνέπεια να προκληθούν 
έντονες αντιδράσεις στους γειτονικούς ελεύθερους 
ομόθρησκούς τους. Βουλγαρία, Σερβία και Μαυρο-
βούνιο έβραζαν και προετοίμαζαν πόλεμο.

Το ίδιο συνέβαινε και στη μικρή τότε Ελλάδα. Αλλά 
οι άλλοι δεν την λάμβαναν σοβαρά υπ’ όψιν. Ας είχε 
αναβαθμίσει τις στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις 
της. Την βάραινε η καταισχύνη του ‘97. Ήταν η «Ελ-
λάδα της Μελούνας». Όταν ήρθε η ώρα για τα τρία 
βόρεια χριστιανικά κράτη να την συνυπολογίσουν στις 
δυνάμεις τους, εκείνο που μέτρησε ήταν το Ναυτικό 
της. Μετρούσαν σε αυτό για να περιορίσουν τη ροή 
στα μέτωπα των άφθονων χερσαίων δυνάμεων που 
διέθετε ο αντίπαλός τους. Αυτό ήταν το πλεονέκτημα 
με το οποίο η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο. Χάρη στο 
Ναυτικό της.

Με το ξεκίνημα των επιχειρήσεων όλοι οι διεθνείς 
αναλυτές περίμεναν μία επανάληψη του ‘97. Προς γε-
νική κατάπληξη ακολούθησε η μεγάλη νίκη του Σαρα-
νταπόρου, η διάσπαση των τουρκικών γραμμών και, 
στη συνέχεια, η νικηφόρα προέλαση του Ελληνικού 
Στρατού. Ενθουσιώδεις ομογενείς κατέφθαναν από 
την Αμερική και από άλλες χώρες για να καταταγούν 
στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Εθελοντικά σώματα 
από την Κρήτη και την Ήπειρο συγκροτούνταν για να 
πολεμήσουν στο πλευρό του στρατού μας και σώματα 
ξένων εθελοντών, μεταξύ των οποίων η Λεγεώνα των 
Γαριβαλδινών, με επικεφαλής το γιο του ίδιου του Γα-
ριβάλδη, έπαιρναν μέρος στις μάχες στην Ήπειρο και 
στη Μακεδονία. 

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις, υπό 
την ηγεσία του ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, απε-
λευθέρωναν το ένα μετά το άλλο τα νησιά του Βόρει-
ου και του Ανατολικού Αιγαίου και, με ορμητήριο το 
Μούδρο της Λήμνου, εγκαθιστούσαν έναν ασφυκτικό 
έλεγχο στην έξοδο των Δαρδανελλίων.

Η αναμέτρηση των δύο στόλων δεν άργησε. Μια 
πρώτη προσπάθεια του Τουρκικού Στόλου να βγει στο 
Αιγαίο σφραγίστηκε με την υποχώρησή του στα Στενά 
κατά τη ναυμαχία της Έλλης. Ήταν τότε που o «Γε-
ώργιος Αβέρωφ», στον οποίο επέβαινε ο Κουντουριώ-
της, αποχωρίστηκε από τα άλλα τρία θωρηκτά μας και 
ρίχτηκε μόνος εναντίον των τουρκικών. Παράφρονη 
ενέργεια, που πολλοί την έκριναν ως τραγικά επικίν-
δυνη. Και πραγματικά ήταν. Αλλά ήταν χαρακτηριστι-
κή της ψυχοσύνθεσης του ναυάρχου, του οποίου το 
θρυλικό πια σήμα «Με την βοήθειαν του Θεού και τας 
ευχάς του Βασιλέως μας, πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου 
και με πεποίθησιν προς την νίκην εναντίον του εχθρού 
του Γένους», αντανακλούσε την αποφασιστικότητά του. 
Και η αποφασιστικότητα μετρά πάρα πολύ στη διεξα-
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γωγή του αγώνα. Την υπογραμμίζει και η απάντηση του 
Κουντουριώτη στον βασιλέα Γεώργιο όταν αυτός τον 
συμβούλευσε να δείχνει αυτοσυγκράτηση και να μη 
διακινδυνεύει παράλογα: «Τα πολεμικά πλοία δεν εί-
ναι διά στολισμόν». Και παρακάτω: «Τα πολεμικά πλοία 
είναι προωρισμένα να κινδυνεύουν και εν ανάγκη να 
καταστραφούν». Αλλά μήπως άκρως παρακινδυνευ-
μένη δεν ήταν και η ενέργεια του Βότση, ο οποίος με 
το τορπιλοβόλο του αψήφησε τις οχυρώσεις του Θερ-
μαϊκού και τορπίλισε το θωρηκτό «Φετίχ Μπουλέντ»; 
Ή του Αργυρόπουλου που με το δικό του τορπιλοβόλο 
μπήκε στο οχυρωμένο Αϊβαλί και βύθισε το μεγάλο 
τορπιλοβόλο «Τραμπζούντ»; 

Μετά από ένα μήνα, η δεύτερη προσπάθεια του 
Τουρκικού Στόλου, η οποία κατέληξε στη ναυμαχία της 
Λήμνου, είχε το ίδιο αποτέλεσμα με την πρώτη και, μά-
λιστα, με σοβαρές ζημιές στα θωρηκτά του. Από εκεί 
και πέρα οι Τούρκοι δεν αποτόλμησαν μια τρίτη έξοδο 
και η απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο παρέμεινε στα χέ-
ρια των Ελλήνων.

Ενώ αυτά συνέβαιναν στο Αιγαίο, ο Ελληνικός 
Στρατός περνούσε από νίκη σε νίκη. Η απελευθέρω-
ση της Θεσσαλονίκης, των Ιωαννίνων και των άλλων 
μακεδονικών, ηπειρωτικών και βορειοηπειρωτικών 
πόλεων και χωριών προκαλούσαν θύελλα ενθουσια-
σμού. Ακόμη και όταν η ανακωχή με τη Βουλγαρία και 
τη Σερβία επέτρεψαν στην Τουρκία να συγκεντρώσει 
τις προσπάθειές της στον αγώνα με την Ελλάδα, η 
κατάσταση δεν μεταβλήθηκε. Γιατί, μεταξύ άλλων, συ-
νέχισε να αντιμετωπίζει το πρόβλημα της μεταφοράς 
ενισχύσεων από τα εδάφη της αχανούς Αυτοκρατορί-
ας της. Με τις ανεπαρκείς χερσαίες συγκοινωνίες της, 
ο μόνος πρόσφορος δρόμος ήταν μέσα από το Αιγαίο. 
Ωστόσο αυτός ο δρόμος ήταν κλειστός από τον Ελ-
ληνικό Στόλο. Το ίδιο είχε συμβεί και προηγουμένως, 
πράγμα που είχε αποφασιστικά συντελέσει στις νίκες 
και των άλλων βαλκάνιων συμμάχων.

Η Ελλάδα παραληρούσε από ενθουσιασμό και οι 
ξένοι θαύμαζαν. Υπήρξαν και μερικά δημοσιεύματα 
ξένων εντύπων που φαντάζονταν τη στιγμή κατά την 
οποία οι βασιλείς των τεσσάρων χριστιανικών κρατών 
θα έμπαιναν θριαμβευτές, έφιπποι, στην Κωνσταντι-
νούπολη για να παραστούν στη δοξολογία στην Αγία 
Σοφία, η οποία θα ξαναγινόταν χριστιανικός ναός.

Η διεθνής διπλωματία θέλησε μια διαφορετική εξέ-
λιξη αλλά, πάντως, το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων 
βρήκε την Ελλάδα να έχει απελευθερώσει το μεγαλύ-

τερο μέρος της σημερινής έκτασής της και να έχει δι-
πλασιάσει τα εδάφη και τον πληθυσμό της. Είχε ολοκλη-
ρώσει το πρώτο σκέλος του Μεγάλου Οράματός της: 
Aυτό της «Μεγάλης Ιδέας», με το οποίο είχε ζήσει επί 
δεκαετίες και θα συνέχιζε να ζει για άλλα δέκα χρόνια.

Τι ήταν αυτό που έκανε τη μικρή τότε Ελλάδα να πε-
τύχει μια τόσο μεγαλειώδη νίκη; Πολλοί την αποδίδουν 
στη φύση του Έλληνα που, όταν βάζει όλη την ψυχή 
του σε κάτι μεγάλο, πετυχαίνει το ακατόρθωτο. Αναμ-
φίβολα τούτο δεν στερείται αλήθειας. Ωστόσο, δεν θα 
επαρκούσε. Χρειάζονταν ακόμη ορισμένες συγκυρίες. 
Το πρώτο ήταν οι συμμαχίες. Μόνη της η Ελλάδα δεν 
θα κατάφερνε τίποτε και ίσως να καταγραφόταν μια 
δεύτερη «Μελούνα». Την εξασφάλισε με τη σύμπραξη 
της Βουλγαρίας, του Μαυροβουνίου και της Σερβίας. 
Το δεύτερο ήταν η κατάλληλη προετοιμασία, η οποία 
επιτεύχθηκε με τη συνδρομή των ξένων αποστολών. 
Αλλά το κυριότερο ήταν σωστή ηγεσία που μπόρεσε να 
εμπνεύσει τους Έλληνες σε ένα κοινό σκοπό.

Είναι ιστορικά εδραιωμένο ότι οι επιτυχίες μας 
στους Βαλκανικούς Πολέμους οφείλονται, κυρίως, 
στην πλήρη ομόνοια ολόκληρου του πολιτικού κόσμου 
της εποχής εκείνης, η οποία επέτρεψε την ομοψυχία 
των Ελλήνων και την απογείωση των ικανοτήτων του 
Έλληνα στρατιώτη. Δυστυχώς, σπάνια, σπανιότατα, το 
έχουμε καταφέρει αυτό. Και όταν, ακόμη, το καταφέρ-
νουμε, συχνά κατεδαφίζουμε ό,τι με κόπο και θυσίες 
έχουμε κτίσει.

Και ένα τελευταίο: Η νησιωτική γεωγραφία της 
χώρας μας, καθώς είναι κυριολεκτικά «βουτηγμένη» 
στη θάλασσα, επιβάλλει την ύπαρξη κατάλληλων και 
ικανών ναυτικών δυνάμεων. Είναι κάτι δαπανηρό, αλ-
λά η επιβίωσή της εξαρτάται από την ανά πάσα στιγμή 
διατήρησή τους. Δεν πρόκειται για σχήμα λόγου. Αυτό 
έχει διδάξει το παρελθόν και αυτό πρέπει να έχει πάντα 
κατά νου η ηγεσία του τόπου. Κάθε χαλάρωση αυτής 
της αρχής θα έχει, αναπόδραστα, τις συνέπειές της.

Το βιβλίο τούτο αποτελεί την επετειακή έκδοση του 
Πολεμικού Ναυτικού για τη συμπλήρωση 100 ετών από 
την έναρξη των πολέμων του 1912-1913 που δόξασαν 
την Ελλάδα, τιμώντας όλους όσοι συντέλεσαν σε αυτό 
και ειδικότερα, εκείνους του Ναυτικού μας, από την 
ανώτατη ηγεσία μέχρι του τελευταίου ναύτη. Στις σε-
λίδες του ο αναγνώστης θα βρει μία επιλεγμένη θε-
ματολογία η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα για τα 
γεγονότα που διαδραματίστηκαν τα χρόνια εκείνα και 
τους πρωταγωνιστές τους.
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Η δύση της ημισελήνου, επιστολικό δελτάριο του Βασιλικού Ναυτικού (Αρχείο αδελφών Χαΐτογλου).
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Διπλωματία, 
στρατηγική και 
πολεμική ετοιμότητα: 
η ελληνική ναυτική 
ισχύς και το διεθνές 
περιβάλλον, 1897-1913
Του Δρ. ΖηΣη ΦΩτΑΚη, λέκτορα Ναυτικής Ιστορίας 
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
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Η εκατονταετηρίδα των Βαλκανικών Πολέμων, με την 
απόστασή της από τα γεγονότα και τον ικανό, πια, 
αριθμό σχετικών, αρχειακών τεκμηρίων αποτελεί ιδα-
νική ευκαιρία γόνιμου προβληματισμού αναφορικά με 
την ελληνική νίκη. Μια νίκη που το μέγεθός της πα-
ραπέμπει έντονα στη ναυτική της διάσταση και σε ευ-
ρύτερες, προπολεμικές, διεθνοπολιτικές διεργασίες. 
Στόχος λοιπόν του παρόντος κειμένου είναι η αδρο-
μερής απόδοση της συνάρθρωσης της Βαλκανικής με 
τη μεσογειακή ισορροπία δυνάμεως τα δεκαέξι χρόνια 
που μεσολάβησαν μεταξύ του Ελληνο-τουρκικού Πο-
λέμου του 1897 και του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, 
καθώς και η ναυτική αξιοποίηση αυτών από την ελλη-
νική Υψηλή Πολιτική. 

Την επαύριο του «ατυχούς πολέμου» του 1897 η 
Γερμανική Αυτοκρατορία υιοθέτησε «Παγκόσμια Πο-
λιτική» που στόχευε στην εξασφάλιση της εσωτερικής 
ενότητας της Γερμανίας συμφιλιώνοντας την εγχώρια 

γεωργία με τη βιομηχανία και κατευνάζοντας τη γερμα-
νική σοσιαλδημοκρατία. Η πολιτική αυτή εκπορευόταν 
επίσης από την παγκόσμια εξάπλωση του οικονομικού 
προστατευτισμού και τη συνακόλουθη ανάγκη που βίω-
σε η Γερμανία, όπως και όλες οι τότε μεγάλες βιομηχα-
νικές δυνάμεις, για αποικιακή εξάπλωση την εποχή του 
ιμπεριαλισμού. Κύρια αιχμή της πολιτικής αυτής υπήρξε 
η ανάληψη ενός γιγάντιου ναυτικού εξοπλιστικού προ-
γράμματος που απειλούσε άμεσα την ασφάλεια των 
Βρετανικών Νήσων με σκοπό την προληπτική άρση 
πιθανών βρετανικών προσκομμάτων στη γερμανική 
αποικιακή και οικονομική επέκταση παγκοσμίως.1 Η 
ναυτική απειλή της Γερμανίας, ο κλονισμός της βρετα-
νικής ισχύος από τον Πόλεμο των Μπόερς στη Νότια 
Αφρική (1899-1902), η σχετική υποχώρηση της βρετανι-
κής βιομηχανίας διεθνώς και η ανάγκη περιστολής των 
ανησυχητικά αυξανόμενων αυτοκρατορικών ναυτικών 
δαπανών (μιας και άλλα κράτη πέραν της Βρετανίας 
είχαν πια αποκτήσει ισχυρή βιομηχανική βάση, ευέλικτο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα και πειθαρχημένη δημοσιο-
νομική πολιτική ώστε να μεγεθυνθούν ναυτικά και αποι-
κιακά) οδήγησαν στην έξοδο της Βρετανίας από την 
«Υπέροχη Απομόνωση», στη διευθέτηση των σχέσεών 
της με σημαίνουσες εξω-ευρωπαϊκές, ναυτικές Δυνά-
μεις (Αμερική 1901, Ιαπωνία 1902) και στη σταδιακή σύ-
μπηξη της Τριπλής Συνεννόησης με τη Γαλλία (1904) και 
τη Ρωσία (1907). Η Αντάντ, όπως έγινε ευρύτερα γνωστή 
η Τριπλή Συνεννόηση, αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία της 
βρετανικής διπλωματίας, καθώς κατέστησε διαχειρίσι-
μα σοβαρότατα αποικιακά προβλήματα που χώριζαν τη 
Βρετανία με τη Γαλλία και τη Ρωσία στη Βόρεια Αφρική 
και στην Ασία αντίστοιχα και περιόρισε την κρισιμότητα 
της γερμανικής απειλής.2 Διεύρυνε επίσης τη βρετα-
νική ναυτική κυριαρχία στη Μεσόγειο μέχρι το τέλος 
περίπου της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα.3 Την 
ίδια περίοδο, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας ήταν 
προσανατολισμένη στη διατήρηση του status quo στην 

1  Strachan, H., The First World War: To Arms (Oxford University Press: Oxford 
& London), σελ. 9-12. Cipolla, C.M., The Fontana Economic History of Europe 
The Industrial Revolution (Collins Clear-Type Press: London & Glasgow, 1973), 
p. 340. Fieldhouse, D.K., Economics and Empire 1830-1914 (Weidenfeld & 
Nicholson: London, 1973), σσ. 3-62.

2  Ο.π., σελ. 13-14, 19. Marder, A. J., From the Dreadnought to Scapa Flow: the 
Road to War 1904-1914 (Oxford University Press: New York, Toronto, 1961), σσ. 
105-130.

3  Fotakis, Z., Greek Naval Strategy and Policy, 1910-1919 (Routledge: London & 
New York, 2005), σελ. 21.

Η Βαλκανική Χερσόνησος λίγο πριν από τον Ά  Βαλκανικό Πόλεμο. Με πράσινο 
χρώμα είναι τα εδάφη που είχαν απομείνει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.(London 
Edward Stanford 26 & 27 Cockspur St.Charing Cross S.W.).
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Εγγύς Ανατολή, καθώς η δημοσιονομική εξυγίανση και 
η αμυντική ανάταξη της χώρας μας χρειάζονταν χρόνο 
μετά την πτώχευση του 1893 και την ήττα του 1897. Δε-
δομένης της κεφαλαιακής εξάρτησης της Ελλάδας από 
τους Αγγλογάλλους και της έκθεσής της στη ναυτική 
τους ισχύ δεν ήταν σε θέση να αποστασιοποιηθεί από τη 
Βρετανία και τη Γαλλία. Μολαταύτα, η έμμεση στήριξη 
της Βρετανίας στις βουλγαρικές διεκδικήσεις στη Μα-
κεδονία και η γαλλική ανοχή των σλαβόφιλων σχεδίων 
της Ρωσίας στα Βαλκάνια οδήγησαν την Ελλάδα στο να 
συνάψει στενές σχέσεις με τη Γερμανία και την Αυστρο-
ουγγαρία στη δεκαετία του 1900, καθώς οι Κεντρικές 
Αυτοκρατορίες αποτελούσαν αντισλαβικό μπλοκ. Μά-
λιστα, το φθινόπωρο του 1899 ο βασιλιάς της Ελλάδας 
Γεώργιος Α΄ ζήτησε από τη Γερμανία οργανωτικές απο-
στολές για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ δέκα 
χρόνια αργότερα ο Έλληνας πρωθυπουργός Θεοτόκης 
ζήτησε ναυτική βοήθεια από το Γερμανό αυτοκράτορα 
Γουλιέλμο Β΄. Οι Γερμανοί δεν ανταποκρίθηκαν στα ελ-
ληνικά αιτήματα, καθώς φοβούνταν μήπως ζημιωθεί η 
γερμανική πολιτική στην Οθωμανική Αυτοκρατορία που 
αποτελούσε προνομιακό έδαφος της γερμανικής επέ-
κτασης παγκοσμίως. Γεγονός πάντως είναι ότι οι Κεντρι-
κές Αυτοκρατορίες στήριξαν διακριτικά τις ελληνικές 
θέσεις στο Μακεδονικό κατά τη δεκαετία του 1900, ενώ 
η Ελλάδα εμπιστεύθηκε σημαντικό τμήμα των αμυντι-
κών της παραγγελιών -και ειδικότερα των ναυτικών της 
παραγγελιών- στη γερμανική βιομηχανία.4 

Η ήττα του ελληνικού Στρατού Ξηράς στον Ελληνο-
τουρκικό Πόλεμο του 1897 και η αδυναμία του ελλη-
νικού Πολεμικού Ναυτικού να αποσοβήσει την ατυχή 
έκβασή του, παρά το γεγονός ότι κυριάρχησε της θα-
λάσσης έναντι του αντιπάλου του, έδωσε τροφή σε μα-
κρές συζητήσεις σχετικά με τη βαρύτητα της ναυτικής 
προπαρασκευής στο ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής 
αμυντικής προετοιμασίας στις αρχές του 20ού αιώνα. 
Το προηγούμενο του 1897 και οι ανάλογες περιπτώ-
σεις του Γαλλικού Ναυτικού κατά τον Γαλλο-πρωσσικό 
Πόλεμο του 1870 και του Οθωμανικού Ναυτικού κατά 
το Ρωσο-τουρκικό Πόλεμο του 1877-1878 ώθησαν 
πολλούς να επιχειρηματολογήσουν υπέρ της ενίσχυ-
σης του Ελληνικού Στρατού σε βάρος της ανάπτυξης 
του Ελληνικού Ναυτικού. Η επιχειρηματολογία αυτή 
ενισχύθηκε και από τους ασφυκτικούς δημοσιονομι-

4  Ο.π., σσ. 15-16 και 22-23.

κούς περιορισμούς που επιβλήθηκαν στη χώρα μας 
από την εγκατάσταση Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου 
στην Αθήνα το 1898. Παρά όμως τη φαινομενική πει-
στικότητα της θέσης αυτής, η αναγκαιότητα της έγκαι-
ρης διεκπεραίωσης της ελληνικής επιστράτευσης και 
του ανεφοδιασμού της χώρας από θαλάσσης σε καιρό 
πολέμου με την Τουρκία, τη μόνη χώρα με την οποία 
συνόρευε το ελληνικό Βασίλειο από ξηράς, ανέδειξε 
την επιτακτική ανάγκη της ενίσχυσης του ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού.5 

Ένα συναφές ζήτημα που απασχόλησε έντονα τη 
χώρα μας τη δεκαετία του 1900 ήταν η δομή δυνάμε-
ως του Ελληνικού Στόλου. Στην Ελλάδα, όπως και σε 
άλλες ναυτικές δυνάμεις, η κοινή γνώμη ήταν διαιρε-
μένη σε οπαδούς είτε των ελαφρών είτε των βαρέων 
ναυτικών μονάδων. Η ναυτική ορθοδοξία της εποχής 
που πρόκρινε την αποφασιστική ναυμαχία μεταξύ θω-
ρηκτών, κυρίως μονάδων και η γεωστρατηγική ιδιαι-
τερότητα της ελληνικής περίπτωσης (ελλείψει ικανού 
συγκοινωνιακού δικτύου στην ηπειρωτική Ελλάδα, 
βάση της ελληνικής επιστράτευσης ήταν η θαλάσσια 
οδός, η παραμυθία αλλά και η σωτηρία από ενδεχό-
μενες τουρκικές σφαγές των υπόδουλων ομογενών 

5  Ο.π., σελ. 16. Φωτάκης, Ζ., Το Ελληνικό Ναυτικό στους Βαλκανικούς Πολέμους 
(Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα: Θεσσαλονίκη, 2011), Ενότητα Μάρτιος: Γενικά για 
τον στόλο. Ναύσταθμος Εκπαίδευση.

Λιθογραφία από τον Σωτήρη Χρηστίδη (1858-1940) απεικονίζει το ένδοξο θωρη-
κτό «Γ. Αβέρωφ» δαφνοστεφανωμένο. Σε κάθε φύλλο του στεφανιού αναγράφεται 
και μια περιοχή στην οποία έδρασε. Δεν είναι μόνο νησιά, αλλά και η Καβάλα 
και η Αλεξανδρούπολη (Δεδέαγατς). Στις τέσσερις άκρες εικονίζονται ο βασιλέας 
Κωνσταντίνος, ο πρωθυπουργός Βενιζέλος, ο εθνικός ευεργέτης Γ. Αβέρωφ και ο 
ναύαρχος του Ελληνικού Στόλου και πρωτεργάτης της ελληνικής κυριαρχίας στο 
Αιγαίο, Π. Κουντουριώτης. 
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στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν εφικτή μόνο μέσω της 
προστασίας που θα μπορούσε να παράσχει ισχυρή, 
ελληνική, θωρηκτή μοίρα) συνέκλιναν στο συμπέρα-
σμα ότι το θωρηκτό διατηρούσε την αξιοπιστία του στις 
ελληνικές θάλασσες παρά την αδιαμφισβήτητη τεχνική 
και τακτική πρόοδο που είχε συντελεσθεί στη χρήση 
της τορπίλης. Στο ίδιο συμπέρασμα συνέκλιναν και το 
ιστορικό προηγούμενο της επιτυχούς χρήσης παρωχη-
μένων ναυτικών όπλων (πυρπολικών) κατά τον Αγώνα 
της Ελληνικής Ανεξαρτησίας (1821-1830), αλλά και οι 
μέτριες επιδόσεις των Τούρκων σε τορπιλικές επιχει-
ρήσεις την προηγούμενη εικοσιπενταετία (1877-1910).6 

6  Fotakis, Greek Naval Strategy, σελ. 17. Langensiepen B., & Guleryuz, A., The 
Ottoman Steam Navy, 1828-1923 (Naval Institute Press: Annapolis, Maryland, 
1995).

Η επικράτηση πάντως των θιασωτών των βαρέων ναυ-
τικών μονάδων στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στέ-
ρησε την Ελλάδα από την παροχή γαλλικής ναυτικής 
βοήθειας στο διάστημα 1907-1908, καθώς η Γαλλία, 
σύμφωνα με τις σχετικές προτάσεις του Γάλλου ναυ-
άρχου και θεωρητικού της ναυτικής ισχύος Φουρνιέ, 
επέμενε στην κατά προτεραιότητα ανάπτυξη του ελλη-
νικού ελαφρού στόλου σε ρόλο επικουρικό των γαλλι-
κών ναυτικών δυνάμεων της Μεσογείου.7

Η γόνιμη στρατηγικά συζήτηση για την ελληνική 
ναυτική ισχύ κατά τη δεκαετία του 1900 δε συνοδεύ-
τηκε από αντίστοιχης δυναμικής σχετικά έργα. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στη δεκαετία αυτή ο πρωθυπουρ-
γός Γεώργιος Θεοτόκης, ο άνθρωπος που ως υπουρ-

7  Fotakis, Greek Naval Strategy, σσ. 20-22.

Ρομαντική - συμβολική απεικόνιση του κινήματος στου Γουδή. Στο κέντρο απεικονίζεται η Νέα Ελλάδα η οποία σκοτώνει το «φίδι του παλαιοκομματισμού». Από τη μία είναι 
οι στρατιώτες οι οποίοι ζητωκραυγάζουν και από την άλλη οι πολίτες. Στη σημαία δε γράφει «Ζήτω ο στρατός - Ζήτω ο Λαός». Τονίζεται η λειτουργία του Στρατού ως καταλύτη 
κοινωνικών αλλαγών και προστάτη του Λαού (Λαϊκή λιθογραφία, σκίτσο του Σ. Χρηστίδη).
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γός Ναυτικών των κυβερνήσεων Τρικούπη είχε συμ-
βάλει σημαντικά στην ισχυροποίηση του Ελληνικού 
Ναυτικού μια εικοσαετία νωρίτερα, απέστεργε από 
ανάλογες κινήσεις από φόβο μήπως διευκολύνουν το 
δημοσιονομικό εκτροχιασμό της χώρας -κατά το προ-
ηγούμενο της πτώχευσης του 1893- και προκαλέσουν 
την εμφάνιση λαϊκιστικής έξαρσης ανάλογης με αυτή 
που προηγήθηκε του «ατυχούς πολέμου» του 1897. 
Προ του Κινήματος στου Γουδή το δεκαπενταύγουστο 
του 1909, η ίδρυση του Ταμείου του Εθνικού Στόλου 
(1900), η θέσπιση του Γενικού Επιτελείου του Ναυτικού 
(1907) και η παραγγελία οκτώ αντιτορπιλικών, τεσσά-
ρων αγγλικών και τεσσάρων γερμανικών, υπήρξαν οι 
μόνες θετικές εξελίξεις αναφορικά με την ενίσχυση 
του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.8

Κι ενώ η Ελλάδα έκανε τα πρώτα βήματα ανασύ-
νταξης των ναυτικών της δυνάμεων μετά τον πόλεμο 
του 1897, η «περικύκλωση» της Γερμανίας στην Ευρώ-
πη παγιωνόταν μετά από τις ανεπιτυχείς προσπάθει-

8  Ο.π., σσ. 16, 18, 37. Φωτάκης, Το Ελληνικό Ναυτικό στους Βαλκανικούς Πολέμους, 
Ενότητα Ιανουάριος: Προετοιμασία Εθνική Προσπάθεια.

ες των γερμανών ιθυνόντων είτε να εξομαλύνουν τις 
σχέσεις τους με τη Βρετανία, είτε να προσεταιρισθούν 
τη Γαλλία (Γαλλο-γερμανική ύφεση του 1909 και 1910) 
και τη Ρωσία (Αμυντική Συμμαχία Γερμανίας - Ρωσί-
ας του 1904, Συμφωνία Μπιόρκο του 1905) είτε να 
διαρρήξουν την Αντάντ με τις μαροκινές κρίσεις του 
1905 και του 1911 και την κρίση που προκλήθηκε από 
τη προσάρτηση της Βοσνίας Ερζεγοβίνης από την 
Αυστρία. Η κρίση αυτή έλαβε χώρα την επαύριο της 
επικράτησης του Κινήματος των Νεότουρκων (1908) 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ενός κινήματος που 
απειλούσε τα Αυστρο-ρωσικά συμφέροντα στα Βαλ-
κάνια. Στη διάρκεια της κρίσης αυτής δεν τελεσφόρη-
σε το χρονίζον ρωσικό αίτημα για ελευθερία διάπλου 
των τουρκικών Στενών από το ρωσικό πολεμικό στόλο, 
ένα αίτημα που είχε αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία 
μετά τη ρωσική ήττα στο Ρωσο-ιαπωνικό πόλεμο του 
1904-1905. Η ρωσική αυτή αποτυχία οφειλόταν τόσο 
στην έντονη αντίδραση της Γερμανίας όσο και στην 
απροθυμία της Γαλλίας και της Αγγλίας να στηρίξουν 
αποτελεσματικά το ρωσικό αίτημα. Η απάντηση της 
Ρωσίας στη μείζονα αυτή διπλωματική ήττα συνίστατο, 
μεταξύ άλλων, στην ενθάρρυνση της σύμπηξης βαλ-

Γελοιογραφία που παριστάνει τον Χαρίλαο Τρικούπη που προσπαθεί να τραβήξει προς το μέρος του την Κρήτη, ενώ ο Οθωμανός προσπαθεί να την «πιάσει» με ένα λάσο. 
Στο φόντο παριστάνεται ένας στόλος ο οποίος είναι πιθανόν κάποιος ευρωπαϊκός. Πράγματι το θέμα της Κρήτης απασχόλησε την ελληνική εξωτερική πολιτική και οδήγησε 
σε προστριβές με την Οθωμανική Αυτοκρατορία και σε συχνές παρεμβάσεις των Μ. Δυνάμεων (Γεωργίου Ρούσου Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1826-1974, 
εκδ. Ελληνική Μορφωτική Εστία).
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κανικής συμμαχίας εναντίον της Αυστρίας, της οποίας 
όμως ο προσανατολισμός άλλαξε με την έκρηξη του 
Ιταλο-τουρκικού Πολέμου το φθινόπωρο του 1911 και 
τη μεταφορά του πολέμου από τη Λιβυκή έρημο στο 
Αιγαίο την άνοιξη του 1912.9 Ο φόβος της εθνικιστικής 
πολιτικής των Νεότουρκων, η άνδρωση του αλβανικού 
εθνικισμού στα Βαλκάνια και η συνειδητοποίηση του 
ευάλωτου της τουρκικής πολεμικής μηχανής -λόγω της 
εξάντλησης των Τούρκων από τον χρονίζοντα Ιταλο-
τουρκικό Πόλεμο, των ασθενών στρατηγικώς συνόρων 
της Τουρκίας στα Βαλκάνια, της ανολοκλήρωτης με-
ταρρύθμισης των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και 
των κομματικών εκκαθαρίσεων των στελεχών τους τα 
χρόνια εκείνα- διευκόλυναν την απόφαση των χριστι-
ανικών βαλκανικών κρατών, πλην της Ρουμανίας, να 
αποδυθούν ενωμένα στον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο το 
φθινόπωρο του ίδιου έτους.10

Η αντίστροφη μέτρηση για τους Βαλκανικούς 
Πολέμους ξεκίνησε στη χώρα μας με μια ακόμη απο-
τυχημένη προσπάθεια για την Ένωση της Κρήτης με 
την Ελλάδα, την επαύριο της προσάρτησης της Βοσνί-

9  Strachan, The First World War, σσ. 14-16, 20, 23-26, 42-45, 48-50. Albertini., 
L., The Origins of the War of 1914 (Oxford University Press: London, New York, 
Toronto, 1952), σσ. 340-345, 356-363.

10  Fotakis, Greek Naval Strategy, σσ. 5, 43-44, 48. Stavrianos, L.S., The Balkans 
since 1453 (Hurst & Company: London, 2001), σσ. 509-510, 534.

ας-Ερζεγοβίνης από την Αυστρία και της ανακήρυξης 
της Βουλγαρικής Ανεξαρτησίας. Η σχετική ταπείνωση 
λειτούργησε ως θρυαλλίδα για την πραγματοποίηση 
του Κινήματος στου Γουδή. Η αποτυχία αυτή οφει-
λόταν στη στασιμότητα του ελληνικού Πολεμικού 
Ναυτικού στις αρχές του 20ού αιώνα και στην έντα-
ση της τουρκικής ναυτικής πίεσης στη χώρα μας που 
βασιζόταν σε ένα εκσυγχρονισμένο και ενισχυμένο 
Τουρκικό Ναυτικό. Πράγματι, η Τουρκία διδαχθείσα 
από την εμπειρία του πολέμου του 1897, όταν η κυ-
ριαρχία του Ελληνικού Στόλου στη θάλασσα δεν της 
επέτρεψε να αξιοποιήσει πλήρως τη χερσαία της νίκη, 
στράφηκε προς την ανάπτυξη θωρηκτού στόλου, με 
τον εκσυγχρονισμό παλαιών θωρηκτών της μονάδων, 
την αγορά μεταχειρισμένων θωρηκτών των Μεγάλων 
Δυνάμεων που βρίσκονταν σε καλή κατάσταση και 
την παραγγελία ντρέντνωτ σε βρετανικά ναυπηγεία. 
Στο ίδιο διάστημα προέβη σε εκτεταμένες αγορές 
ελαφρών μονάδων, ενώ την επαύριο του Κινήματος 
των Νεοτούρκων (1908) προσκλήθηκε στην Κωνστα-
ντινούπολη Αγγλική Ναυτική Αποστολή που για αρκετά 
χρόνια εργάσθηκε για την οργανωτική, εκπαιδευτική 
και εξοπλιστική αναβάθμιση του Τουρκικού Ναυτικού. 
Ήταν λοιπόν επόμενο οι κινηματίες στου Γουδή να θέ-
σουν ως προτεραιότητα την ανασύνταξη των ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα του ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού που μεθοδεύτηκε νομοθετικά, με 

Η καθέλκυση του θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ» στο Λιβόρνο (Αρχείο Θ/Κ Αβέρωφ).



100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913)  19

την ψήφιση πλειάδας σχετικών αναμορφωτικών νόμων 
και οπλικά με την αγορά στην Ιταλία του υποβρυχίου 
«Δελφίν» από τη Γαλλία, η παρουσία του οποίου έμελλε 
να επηρεάσει αρνητικά το ηθικό των Τούρκων κατά 
τον Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο μιας και δεν είχαν ακόμη 
κατανοήσει τον τρόπο αντιμετώπισης του νέου αυτού 
ναυτικού όπλου. Επίσης, αγοράστηκε από την Ιταλία 
το θωρακισμένο καταδρομικό «Γεώργιος Αβέρωφ», η 
ταχύτερη, ισχυρότερη και αρτιότερη θωρηκτή μονάδα 
των Βαλκανικών Πολέμων.11

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του «Γεώργιος 
Αβέρωφ» παρουσίαζαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για την 
εποχή τους. Είχε μήκος 140,5 μ. και πλάτος 21 μ., το 
εκτόπισμά του ανέρχονταν σε 10.118 τόνους και το 
πυροβολικό του αποτελούνταν από 4 πυροβόλα των 
23,4 εκατοστών σε δύο δίδυμους πύργους κατά το 
διαμήκες από πλώρης μέχρι πρύμνης και 8 πυροβό-
λα των 19 εκατοστών σε 4 δίδυμους πύργους, δύο 
σε κάθε πλευρά στο μέσο και 14 ταχυβόλα των 7,5 
εκατοστών. Κάθε πύργος του ήταν ανεξάρτητος από 
τους άλλους, είχε δική του αποθήκη πυρομαχικών 
και μέσα ανέλκυσής των. Με τη διασπορά αυτή των 
πύργων επιτεύχθηκε επωφελής αμυντική και επιθετι-
κή διάταξη του πυροβολικού του «Αβέρωφ», καθώς 
μπορούσε να συγκεντρώσει 8 ταχυβόλα κατά πλευρά, 
ανά τέσσερα από κάθε διαμέτρημα σε εκ παρατάξεως 
ναυμαχία. Το «Γεώργιος Αβέρωφ» διέθετε επίσης δύο 
υποβρύχιους, πλευρικούς, τορπιλοβλητικούς σωλήνες 
κι έναν πρυμναίο. Την άμυνα του πλοίου αποτελούσε 
ζώνη χαλύβδινου θώρακα άριστης κατασκευής, που 
εκτείνονταν σε όλο το μήκος του σκάφους από πρώ-
ρας έως πρύμνης, είχε πάχος 8 αγγλικά δάκτυλα στο 
μέσο του, λεπτύνονταν κανονικά και αποκτούσε πάχος 
3,5 αγγλικών δακτύλων στην πλώρη και την πρύμνη. 
Η ζώνη αυτή στο μέσο του πλοίου συνεχίζονταν από 
κεντρική και περίκλειστη θωράκιση που εκτείνονταν 
μέχρι το ανώτατο κατάστρωμά του και της οποίας το 
πάχος από 8 δάκτυλα ελαττώνονταν κανονικά μέχρι 
του ανώτατου σημείου της σε 6,5 δάκτυλα. Η κεντρική 
αυτή θωράκιση αποτελούσε το οχυρό του πλοίου στο 
οποίο κατέφευγε το πλήρωμά του κατά τη διάρκεια 
της ναυμαχίας και το οποίο περιέκλειε κάθε ουσιώδες 

11  Fotakis, Greek Naval Strategy, σσ. 23-24, 46. Φωτάκης, Το Ελληνικό Ναυτικό 
στους Βαλκανικούς Πολέμους, Ενότητα Μάιος: O Τουρκικός Στόλος. Paizis-
Paradellis, C., Hellenic Warships, 1829-2001 (The Society for the Study of Greek 
History: Athens, 2002), σελ. 58.

κινητήριο ή μαχητικό μέσο του πλοίου. Εξαιτίας της 
άρτιας αμυντικής διάταξης του «Αβέρωφ» δεν υπέστη 
το πλήρωμά του μεγάλες ανθρώπινες απώλειες στις 
ναυμαχίες της Έλλης (3 Δεκεμβρίου 1912) και της Λή-
μνου (5 Ιανουαρίου 1913).

Ο τύπος του «Γεώργιος Αβέρωφ» υπήρξε αναμφί-
βολα ενδιαφέρων και μάλλον υπερείχε των αντίπαλων 
τουρκικών θωρηκτών. Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι 
το πλοίο αυτό δεν ήταν αρκετά ισχυρό για ναυμαχία εκ 
παρατάξεως. Η θωράκισή του ήταν ανάλογη προς τον 
οπλισμό του, η μεγάλη του δε ταχύτητα, 24 μίλια την 
ώρα, συντέλεσε στην ασθενέστερη θωράκισή του. Αν 
επρόκειτο να έχει απέναντί του πυροβόλα των 30 ή των 
36 εκατοστών, που έφεραν τα ντρέντνωτ της εποχής, 
θα ήταν δυνατό να διατρηθεί εύκολα ο θώρακας του 
«Γεώργιος Αβέρωφ» ακόμα και από μεγάλες αποστά-
σεις κατά τις οποίες τα πυροβόλα του δεν θα μπορού-
σαν να πλήξουν ντρέντνωτ ή κι αν ακόμα το έπλητταν, 
η βολή τους δε θα ήταν δραστική. Παρόμοιο πρόβλη-
μα αντιμετώπιζε το «Γεώργιος Αβέρωφ» και από το 
κύριο πυροβολικό των πρώην γερμανικών τουρκικών 
θωρηκτών «Μπαρμπαρός» και «Τοργκούτ» και είναι 
γεγονός ότι κατά την έναρξη της ναυμαχίας της Έλ-
λης έγινε ανεπιτυχής προσπάθεια από τα τουρκικά 
θωρηκτά αξιοποίησης του μεγαλύτερου βεληνεκούς 
του κύριου οπλισμού των. Το πώς αντιμετώπισε η ελλη-
νική ναυαρχίδα την τουρκική πρόκληση στη ναυμαχία 
αυτή είναι γνωστό, δεν είναι όμως εξίσου γνωστό ότι η 
αντιμετώπιση αυτή αποτελούσε μάλλον εφαρμογή της 
Ναυτικής Τακτικής που διδάσκονταν στη Σχολή Ναυ-
τικών Δοκίμων το ακαδημαϊκό έτος 1910-1911 από τον 
διακεκριμένο υποπλοίαρχο Πελοπίδα Τσουκαλά. Πιο 
συγκεκριμένα, ο Τσουκαλάς υποστήριζε ότι αν το «Γε-
ώργιος Αβέρωφ» ήθελε οπωσδήποτε να ναυμαχήσει:

«(...) θα πρέπει να πλησιάσει εις την απόστασιν 
εις ην η βολή του θα είναι αποτελεσματική κατά του 
θώρακος του Τουρκικού. Θα εισέλθη δηλαδή εις 
την επικίνδυνον δι’ αυτόν ακτίναν του αντιπάλου 
πριν η το Τουρκικόν εισέλθη εις την επικίνδυνον 
ακτίνα του Αβέρωφ. Η μεγάλη επομένως απόστα-
σις είναι μειονεκτική διά τον Αβέρωφ και πρέπει 
όσο το δυνατόν ταχύτερον να την ελαττώση. Οσον-
δήποτε παράδοξος κι αν φαίνεται ο τρόπος ούτος, 
είναι ο μόνος παρουσιάζων πιθανότητας επιτυχί-
ας διότι είναι ο μόνος επιτρέπων την πλεονεκτικήν 
χρησιμοποίησιν του καλύτερού του πυροβολικού.
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Όπως συχνότατα συμβαίνει εις τον πόλεμον, 
η θαραλλέα αυτή λύσις είναι και η φρονιμοτέρα, 
διότι η έντασις του πυρός είναι πραγματική προ-
στασία. Διά ταύτης παύει το εχθρικόν πυρ, ενώ ο 
θώραξ εν μέρει μόνον μας προφυλάσσει αφού 
δεν είναι δυνατόν να υπάρχη παντού. Προφανώς 
η υπεροχή του πυροβολικού του Αβέρωφ δεν θα 
θέσει στιγμιαίως εκτός μάχης τα πυροβόλα του 
Τουρκικού, από σχετικώς όμως μικράς αποστάσε-
ως τα πλείστα των βλημάτων του θα είναι επιτυχή 
και θα παραγάγουν το αποτέλεσμα δρακός άμμου 
ην δέχεται είς εις το πρόσωπον. Οι Τούρκοι σκο-
πευταί θα εκθαμβωθώσι και η βολή των θα γίνει 
αβεβαία, πριν ή προφθάσουν να αναλάβουν την 
ψυχραιμίαν των, το πυρ θα έχει επιτελέσει το έργον 
του. Ούτω η υπεροχή του πυρός θα γίνεται έτι μάλ-
λον και μάλλον καταφανής διά να επιφέρη την ολο-
τελή διακοπήν του εχθρικού πυρός [...] Διά την ειδι-
κήν περίπτωσιν του Αβέρωφ, υπάρχει εις επιπλέον 
σοβαρός λόγος εκλογής μικρών αποστάσεων, ο 
οπλισμός του διά πυροβόλων των 19 εκατοστών 
άτινα μόνον από μικράς αποστάσεως δύνανται να 
έχωσι αποτελεσματική βολήν κατά ς».

Ολοκληρώνοντας την επιχειρηματολογία του υπέρ 
μιας εξαιρετικά επιθετικής χρήσης του πυροβολικού 
του «Γεώργιος Αβέρωφ», ο Τσουκαλάς προέτρεψε εμ-
φαντικά τον μέλλοντα ηγέτη του Ελληνικού Ναυτικού 
με τα ακόλουθα λόγια: «Ας σημειώσωμεν επίσης ότι η 
εμφάνιση ναυτικής τινός προσωπικότητας εσημειώθη 
πάντοτε από τις σμικρότερες των αποστάσεων. Ο λό-
γος είναι απλούς. Ο επιθυμών να κερδίσει ριψοκινδυ-
νεύει». Πιθανότατα επηρεασμένος από την επιχειρη-
ματολογία του Τσουκαλά ο Κουντουριώτης, που είχε 
άλλωστε διατελέσει διοικητής της Σχολής Ναυτικών 
Δοκίμων λίγους μόλις μήνες πριν την έκδοση του εγχει-
ριδίου του Τσουκαλά, την ακολούθησε πιστά στη ναυ-
μαχία της Έλλης αποσπώντας το «Γεώργιος Αβέρωφ» 
από τον υπόλοιπο Ελληνικό Στόλο και καταδιώκοντας 
μόνος του τον αντίπαλο στόλο από εξαιρετικά μικρές 
αποστάσεις μέχρι τον επανάπλου του τελευταίου πίσω 
από τα Στενά στο ασφαλές ορμητήριο του Ναγαρά.

Ο εξαιρετικά ριψοκίνδυνος χαρακτήρας της κατα-
δίωξης του Τουρκικού Στόλου από το «Γεώργιος Αβέ-
ρωφ» στη ναυμαχία αυτή και η σχετική αντίδραση που 
γεννήθηκε στην Αθήνα οδήγησε τον Κουντουριώτη 
στο να χειριστεί συντηρητικότερα το «Γεώργιος Αβέ-

Το τουρκικό θωρηκτό «Χαϊρεντίν Μπαρμπαρός» (φωτογρ. Καζάνης).
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ρωφ» στη ναυμαχία της Λήμνου, τηρώντας μεγάλες 
σχετικά αποστάσεις από τον αντίπαλο. Και στη δεύτε-
ρη ναυμαχία η ελληνική ναυαρχίδα εξανάγκασε τον 
Τουρκικό Στόλο να υποχωρήσει με μεγάλες ζημιές, 
εκτελώντας μαιάνδρους εκατέρωθεν της τουρκικής 
γραμμής ούτως ώστε οι πύργοι και των δύο πλευρών 
του να έχουν τομέα βολής. Η έκταση όμως των ζημι-
ών που προκάλεσε στον αντίπαλο στη ναυμαχία της 
Λήμνου δεν πήρε ολοκληρωτικές διαστάσεις λόγω της 
μειωμένης διατρητικής ικανότητας των βλημάτων του 
«Γεώργιος Αβέρωφ», απόρροια της μεγάλης απόστα-
σης που το χώριζε από τα αντίπαλα πλοία.12 

Η σύντονη προσπάθεια που καταβλήθηκε από 
το Κίνημα στου Γουδή για την ανασύνταξη των ελ-
ληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ειδικότερα του ελ-
ληνικού Πολεμικού Ναυτικού κορυφώθηκε τη διετία 
πριν την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, όταν 
πρωθυπουργός της Ελλάδας διετέλεσε ο Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος. Ο Κρητικός πολιτικός, που ανέλαβε 
και το Υπουργείο των Ναυτικών έως την άνοιξη του 
1912, φιλοδοξούσε, μεταξύ άλλων, να νοικοκυρεύ-
σει τα δημόσια οικονομικά και να καταστήσει ικανό 
το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό να αναλάβει άμεση, 
επιθετική, απελευθερωτική ενέργεια κατά της Τουρκί-
ας. Αφορμώντας από αυτές τις παραδοχές, επεδίωξε 
την αναδιοργάνωση του Πολεμικού Ναυτικού με βά-
ση το οικονομικό και αξιόπιστο σκανδιναβικό πρότυπο 
και ανέθεσε την πραγματοποίηση αυτού σε Αγγλική 
Ναυτική Αποστολή που προσκάλεσε στην Ελλάδα το 
φθινόπωρο του 1910, αμέσως μετά την εκλογή του 
στην πρωθυπουργία της χώρας. Η αποδοχή του ελ-
ληνικού αιτήματος από την Αγγλία υπήρξε αντίθετη 
με τη ναυτική της στάση προς την Ελλάδα τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες και συγκεκριμένα κατά τους 
ναυτικούς αποκλεισμούς των ελληνικών παραλίων 
από τον Αγγλικό Στόλο το 1850, το 1854 και το 1886, 
την επαμφοτερίζουσα βρετανική στάση το 1897 και 
την άρνηση της Βρετανικής Κυβέρνησης να στείλει 
Αγγλική Ναυτική Αποστολή στην Ελλάδα, όταν της το 
ζήτησε ο πρωθυπουργός Θεοτόκης το 1907. Η σημα-
ντική αυτή αλλαγή της αγγλικής στάσης οφείλονταν 
στη διαφαινόμενη επιδείνωση της ναυτικής θέσης 

12  Φωτάκης, Ζ., Τεχνολογία, ναυτοσύνη και ιστορική συνέχεια: Η περίπτωση του θω-
ρακισμένου καταδρομικού Γεώργιος Αβέρωφ στο Νταλούμης, Η. (επιμ.), Αβέρωφ 
100 χρόνια (Ναυτική Επιθεώρηση: Αθήνα, 2011), σσ. 16-17, 19-21. 

της Αγγλίας στη Μεσόγειο και στη Βόρεια Θάλασσα 
από το 1909 έως και την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού 
Πολέμου.13 

Πρόοδοι κυρίως στη βλητική αλλά και στην πρό-
ωση και τη θωράκιση των πολεμικών πλοίων οδήγη-
σαν το Βρετανικό Ναυαρχείο στην υιοθέτηση το 1905 
ενός ρηξικέλευθου τύπου θωρηκτού, του ντρέντνωτ, 
κυριότερο χαρακτηριστικό του οποίου ήταν το ομοι-
όμορφο του διαμετρήματος του κύριου πυροβολι-
κού του. Το γεγονός αυτό διευκόλυνε σημαντικά το 
Γερμανικό Ναυτικό στο να προσεγγίσει τη βρετανική 
ναυτική ισχύ, καθώς με την εισαγωγή του νέου τύπου 
θωρηκτού αλλά και με τη σύγχρονη εισαγωγή ανάλο-
γου με το ντρέντνωτ τύπου θωρηκτού καταδρομικού, 
ο Αγγλο-γερμανικός ανταγωνισμός ναυτικών εξοπλι-
σμών ξεκίνησε από μηδενική σχεδόν βάση. Συνάμα, 
η αποτυχία του Συνεδρίου για τον Περιορισμό των 
Εξοπλισμών στη Χάγη το 1907 και η τροποποίηση 
του γερμανικού Νόμου για το Ναυτικό την επόμενη 
χρονιά προκάλεσαν έντονη ανησυχία στη Βρετανία 
σχετικά με τα ναυτικά εξοπλιστικά σχέδια της Γερμανί-
ας. Συνέπεια αυτού ήταν ότι η βρετανική κοινή γνώμη 
αλλά και μερίδα του πολιτικού κόσμου της χώρας πα-
νικοβλήθηκαν όταν στις αρχές του 1909 συνειδητο-
ποιήθηκε ότι ο ραγδαία μεγεθυνόμενος Γερμανικός 
Στόλος μπορούσε μεσοπρόθεσμα να διαμφισβητήσει 
τη βρετανική κυριαρχία στη Βόρεια Θάλασσα. Η αντί-
δραση πάντως της βρετανικής κυβέρνησης συνέχισε 

13  Fotakis, Greek Naval Strategy, σσ. 26-27, 35, 41, 52. 

Η απεικόνιση των στρατών των εμπολέμων. Από τη μία ο Οθωμανικός Στρατός και 
από την άλλη οι στρατοί των Ελλήνων, Σέρβων, Βουλγάρων και Μαυροβουνίων 
(Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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να εμφορείται από πνεύμα συγκράτησης των ναυτι-
κών δαπανών, συγκράτηση ούτως ή άλλως επιβεβλη-
μένη καθώς οι Βρετανοί φιλελεύθεροι είχαν αναλά-
βει, σε συνέχεια των προεκλογικών τους δεσμεύσεων 
και των κυβερνητικών τους -μετά το 1905- εξαγγελι-
ών, τη δαπανηρή απαρχή της θέσπισης κοινωνικού 
κράτους στη Μεγάλη Βρετανία. Το αποτέλεσμα δεν 
ήταν άλλο από την άρση, τον Απρίλιο του 1909, του 
ισχύοντος δόγματος ανάπτυξης του Βρετανικού Στό-
λου που προέβλεπε ότι θα έπρεπε να ήταν κατά τι 
ισχυρότερος από το άθροισμα των δύο πλέον ισχυ-
ρών αντιπάλων του. Το δόγμα αυτό αντικαταστάθηκε 
από την πρόβλεψη ανάπτυξης βρετανικού θωρηκτού 
στόλου που θα ήταν κατά 60% ισχυρότερος από τον 
αντίστοιχο γερμανικό, πρόβλεψη που ακολουθήθηκε 
από τη μη ενίσχυση με ντρέντνωτ του Αγγλικού Στό-
λου της Μεσογείου μετά το 1912.14 

Άμεση συνέπεια των εξελίξεων αυτών ήταν ότι η 
προστασία των βρετανικών μεσογειακών συμφερό-
ντων εξαρτάτο όλο και περισσότερο από το συμμα-
χικό Γαλλικό Στόλο, η πλειονότητα του οποίου είχε 
εγκαταλείψει τη Μεσόγειο για τις ναυτικές βάσεις του 
Στενού της Μάγχης το διάστημα 1910-1912, τη στιγμή 
που οι σύμμαχοι της Γερμανίας στη Μεσόγειο Ιταλία 
και Αυστροουγγαρία είχαν ξεκινήσει να ναυπηγούν 
ντρέντνωτ που προβλέπονταν ότι θα υπερείχαν αριθ-
μητικά των αντίστοιχων γαλλικών μεταξύ του 1912 
και του 1915. Επιπλέον, η Κρίση του Αγαδίρ το 1911 
και η παρεπόμενη θέσπιση γερμανικού συμπληρω-
ματικού Ναυτικού Νόμου που προέβλεπε περαιτέρω 
ενίσχυση του Γερμανικού Ναυτικού επιδείνωσε ακό-
μη περισσότερο τη μεσογειακή θέση της Βρετανίας, 
η οποία επίσης επλήγη από την ιταλική κατάληψη του 
Τομπρούκ και των Δωδεκανήσων κατά τη διάρκεια του 
Ιταλο-τουρκικού πολέμου του 1911-1912. Η δύσκολη 
μεσογειακή θέση της Αγγλίας αποτυπώθηκε ανάγλυφα 
στην πρόταση του τότε Βρετανού υπουργού των Ναυτι-
κών, Winston Churchill, που προέβλεπε την απόσυρση 
από τη Μεσόγειο του μεγαλύτερου τμήματος της εκεί 
βρετανικής μοίρας και τη διατήρηση στη θάλασσα αυ-
τή μόνο δύο βρετανικών θωρηκτών καταδρομικών και 
κάποιων ελαφρών μονάδων. Η πρόταση αυτή δεν έγινε 

14  Φωτάκης, Ζ., Η Ναυτική Πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας και η προοπτική της 
παραχώρησης της Κύπρου στην Ελλάδα, 1912-1914, στο Καζαμίας, Γ. – Παπαπο-
λυβίου, Π., Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος (Εκδόσεις Καστανιώτη: Αθήνα, 
2008), σελ. 91. Fotakis, Greek Naval Strategy, σελ. 25

τελικά δεκτή, καθώς θεωρήθηκε ότι η υιοθέτησή της 
θα ενίσχυε αποφασιστικά το κύρος των Κεντρικών Αυ-
τοκρατοριών στη μεσογειακή λεκάνη και θα διακινδύ-
νευε τη διακοπή της βρετανικής οδού προς τις Ινδίες 
σε καιρό πολέμου. Αντίθετα, αποφασίστηκε το 1912 
η ναυπήγηση και στελέχωση καινούριας μοίρας του 
Βρετανικού Ναυτικού που θα ήταν ισοδύναμη με τον 
Αυστριακό Στόλο κατά την ολοκλήρωσή της το 1915. 
Ως τότε, η προάσπιση των βρετανικών συμφερόντων 
στη Μεσόγειο κρίθηκε σκόπιμο να επιδιωχθεί και με 
τον ελλιμενισμό ικανού αριθμού βρετανικών ελαφρών 
μονάδων κοντά στα Στενά του Οτράντο, ώστε να είναι 
σε θέση να πλήξουν έγκαιρα τον Αυστριακό αλλά και 
μέρος του Ιταλικού Στόλου που αναπόδραστα θα περ-
νούσαν από τα Στενά αυτά πριν ανοιχτούν στο Ιόνιο 
και την Κεντρική Μεσόγειο σε περίπτωση πολέμου των 
Κεντρικών Αυτοκρατοριών με την Αντάντ. 

Ως βέλτιστος τόπος ελλιμενισμού των βρετανικών 
αυτών μονάδων κρίθηκε αρχικά η Κεφαλλονιά και 
αργότερα ο κόλπος του Αμβρακικού, ενώ σύντομα 
επανήλθε στο προσκήνιο και η παλιότερη ιδέα της κα-
τά προτεραιότητα ανάπτυξης του ελληνικού ελαφρού 

Το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» στη δεξαμενή κατά τη ναυπήγησή του στο Λιβόρνο 
(Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού)
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στόλου σε ρόλο επικουρικό του Βρετανικού Στόλου 
της Μεσογείου αυτή τη φορά.15 Μέσα στο πλαίσιο της 
διαρκώς επιδεινούμενης μεσογειακής θέσης των Άγ-
γλων και της συνακόλουθης αύξησης στα μάτια τους 
της ναυτικής σημασίας της Δυτικής Ελλάδας και του 
ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, έγινε αποδεκτή από 
την Αγγλική Κυβέρνηση η πρόσκληση βρετανικής 
ναυτικής αποστολής στην Ελλάδα, μια αποστολή που 
συνέβαλε σημαντικά στην οργανωτική, εκπαιδευτική 
και οπλική ανάταξη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτι-
κού εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων.16 Επιπλέον, η 
βρετανική ανοχή της κατάληψης του Μούδρου από το 
Ελληνικό Ναυτικό τον Οκτώβριο του 1912, μια ανοχή 
που διασφάλισε ο Βενιζέλος με τη μεσολάβηση του 
αρχηγού της Αγγλικής Ναυτικής Αποστολής στην Ελ-

15  Fotakis, Greek Naval Strategy, σελ. 26, 52-65. Καζαμίας – Παπαπολυβίου, Ο 
Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος, σελ. 92.

16  Ο.π., σελ. 27-40.

λάδα, υποναυάρχου Tufnell, διευκόλυνε καθοριστικά 
τις ελληνικές ναυτικές επιχειρήσεις που οδήγησαν στη 
νίκη των Βαλκάνιων Συμμάχων έναντι της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας, διακόπτοντας την επιστράτευσή 
της και εγκλωβίζοντας τις τουρκικές στρατιές της 
Ευρώπης στην Ήπειρο και τη Μακεδονία. Άλλωστε 
για αυτό ακριβώς το λόγο είχε γίνει, κυρίως, δεκτή η 
Ελλάδα στη Βαλκανική Συμμαχία από τη Βουλγαρία 
και από τη Σερβία. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Ιταλι-
κός Στόλος είχε εμποδιστεί από παρόμοια επιχείρη-
ση από την αντίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων ένα 
μόλις εξάμηνο νωρίτερα.17 Η Βρετανία στήριξε επί-
σης σημαντικά στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις 
τη διασφάλιση για την Ελλάδα των υψίστης ναυτικής 
σημασίας πολεμικών της κερδών προς την κατεύθυν-
ση των Στενών του Οτράντο, των Δαρδανελλίων και 
της Κεντρικής Μεσογείου. Κι αυτό παρά το γεγονός 

17  Ο.π., σσ. 44, 48-49.

Το αντιτορπιλικό «Θύελλα» σε επιστολικό δελτάριο της εποχής. Ο εξοπλισμός του Οθωμανικού Ναυτικού που έγινε στις αρχές του 20ού αιώνα, οδήγησε τις ελληνικές 
Κυβερνήσεις στο να επιταχύνουν το εξοπλιστικό πρόγραμμα. Αυτό οδήγησε στην αγορά από τα Ναυπηγεία Yarrow της Αγγλίας τα έτη 1905-7 των τεσσάρων αντιτορπιλικών 
τύπου «Θυέλλης» (επάνω). Αυτά ονομάστηκαν «Θύελλα», «Λόγχη», «Σφενδόνη» και «Ναυκρατούσα». Τα χρήματα για την αγορά τους βρέθηκαν από τις δωρεές των 
κληροδοτημάτων του Ταμείου Εθνικού Στόλου -Τ.Ε.Σ. (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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ότι λίγους μήνες νωρίτερα το σύνολο των ελληνικών 
ναυτικών παραγγελιών είχαν δοθεί στη γερμανική 
ναυπηγική βιομηχανία.18

Πράγματι, οι ελληνικές ναυτικές παραγγελίες του 
έτους 1912 αποτέλεσαν πεδίο έντονου ανταγωνισμού 
μεταξύ ικανού αριθμού ναυπηγικών βιομηχανιών από 
όλες τις Μεγάλες Δυνάμεις. Η επικράτηση των γερ-
μανικών προσφορών για το θωρηκτό καταδρομικό, τα 
αντιτορπιλικά και τα τορπιλοβόλα που παραγγέλθηκαν 
τη χρονιά εκείνη από την Ελλάδα βασίστηκε στη χα-
μηλή τους τιμή, τη θρυλούμενη αξιοπιστία τους και το 
ετοιμοπαράδοτό τους. Οφείλονταν όμως και στην τάση 
του Ελευθερίου Βενιζέλου να ισορροπεί πολιτικά με-
ταξύ των αντίπαλων ευρωπαϊκών συνασπισμών, κάτι το 
εύλογο τόσο για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα όσο 
και για την εσωτερική ελληνική πολιτική σκηνή.19 Στην 
Ελλάδα τελικά κατέπλευσαν άμα τη ενάρξει του Α΄ Βαλ-
κανικού Πολέμου 6 αντιτορπιλικά (4 ποιοτικά και ανοι-
χτού ωκεανού αγγλικής κατασκευής και δύο μικρότε-
ρα, χαμηλότερης ποιότητας γερμανικής κατασκευής), 
καθώς και το υποβρύχιο «Δελφίν». Η προσθήκη τόσων 
μονάδων την τελευταία στιγμή οδήγησε σε μεγάλης 
κλίμακας αλλαγές στα πληρώματα των περισσότερων 
ελληνικών θωρηκτών, κάτι που σπάνια αποτελεί καλό 

18 Ο.π., σελ. 82.

19  Ο.π., σελ. 36-41.

οιωνό για την επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων. 20 Πα-
ρά την προσθήκη τους πάντως και το πλεονέκτημα της 
κατοχής του θωρακισμένου καταδρομικού «Γεώργιος 
Αβέρωφ», η τουρκική ανωτερότητα σε βλητική ισχύ και 
ταχύτητα ήταν προφανής σύμφωνα με τους πίνακες 
που ακολουθούν (πίνακες 1, 2): 

Σε ναυμαχία μεταξύ των θωρηκτών μοιρών των 
δύο στόλων στην οποία οι δύο μοίρες θα τηρούσαν 
γραμμή παραγωγής θα εμφάνιζαν τις ακόλουθες κατά 
πλευρά ομοβροντίες (πίνακας 3):

Η τουρκική αυτή ναυτική ανωτερότητα ενισχυόταν 
επίσης και από την ύπαρξη του προστατευμένου από 
τις οχυρώσεις των Δαρδανελλίων τουρκικού ναυτικού 
ορμητηρίου του Ναγαρά. Ταχύτερος καθώς ήταν ο 
Τουρκικός Στόλος μπορούσε να αποσυρθεί στα Στενά 
προτού υποστεί σοβαρό πλήγμα από τους Έλληνες σε 
περίπτωση που μια αναμέτρηση μαζί τους δεν εξελίσ-
σονταν ευνοϊκά.21 

Παρά την εξοπλιστική κατωτερότητα και τη σχετι-
κή ανετοιμότητα του Ελληνικού Ναυτικού οι Βαλκάνιοι 
σύμμαχοί μας ανέμεναν απ’ αυτό τον έλεγχο του Αιγαί-
ου και την διακοπή των τουρκικών θαλασσίων επικοι-
νωνιών. Για την επίτευξη αυτού του στόχου η εκλογή 

20  Ο.π., σελ. 39-40. Φωτάκης, Ζ., Το Ελληνικό Ναυτικό και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, 
Ναυτική Επιθεώρηση, τεύχος 551, (2005), σελ. 22.

21 Φωτάκης, Το Ελληνικό Ναυτικό και οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, σελ. 20

Ο Eλληνικός Στόλος στη Θεσσαλονίκη. Διακρίνεται το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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Ελαφρός Στόλος Ελλάδα τουρκία

Αριθμός Μονάδων 19 22

Συνολικό Εκτόπισμα 8.837 τόνοι 13.800 τόνοι

Αριθμός πυροβόλων 16 x 100 χιλ. (ταχυβόλα) 4 x 152 χιλ. (ταχυβόλα)

4 x 88 χιλ. (ταχυβόλα) 16 x 120 χιλ. (ταχυβόλα)

20 x 76 χιλ. (ταχυβόλα) 4 x 105 χιλ. (ταχυβόλα)

32 x 57 χιλ. (ταχυβόλα) 12 x 75 χιλ. (ταχυβόλα)

5 x 37 χιλ. (ταχυβόλα) 22 x 57 χιλ. (ταχυβόλα)

18 x 47 χιλ. (ταχυβόλα)

30 x 37 χιλ. (ταχυβόλα)

τουρκικό πυροβολικό Ελληνικό πυροβολικό

12 x 280 χιλ. 6 x 270 χιλ.

2 x 234 χιλ. (ταχυβόλα) 4 x 234 χιλ. (ταχυβόλα)

8 x 152 χιλ. (ταχυβόλα) 4 x 190 χιλ. (ταχυβόλα)

4 x 120 χιλ. 9 x 150 χιλ.

8 x 105 χιλ. (ταχυβόλα)

Θωρηκτός Στόλος Ελλάδα τουρκία

Αριθμός Μονάδων 4 6

Συνολικό Εκτόπισμα 24.380 τόνοι 34.140 τόνοι

Ταχύτητα Σχηματισμού 12 κόμβοι 17 κόμβοι

Κατά πλευρά ομοβροντία 
(αριθμός πυροβόλων)

9 x 270 χιλ. 12 x 280 χιλ.

4 x 234 χιλ. (ταχυβόλα) 2 x 234 χιλ. (ταχυβόλα)

8 x 190 χιλ. (ταχυβόλα) 12 x 152 χιλ. (ταχυβόλα)

15 x 150 χιλ. 3 x 150 χιλ. (ταχυβόλα)

8 x 120 χιλ. (ταχυβόλα)

16 x 105 χιλ. (ταχυβόλα)

Πίνακας 1

Πίνακας 2

Πίνακας 3
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κατάλληλης βάσης επιχειρήσεων ήταν αναγκαία καθώς 
θα αποτελούσε την αφετηρία κατάρτισης ενός αποτε-
λεσματικού σχεδίου ναυτικών επιχειρήσεων. Κατά τη 
διάρκεια του Ελληνο-τουρκικού πολέμου του 1897 το 
Ελληνικό Ναυτικό χρησιμοποίησε ως βάση επιχειρήσε-
ων το λιμένα των Ωρεών στη βορειοανατολική Εύβοια. 
Καθώς η ελληνική θωρηκτή μοίρα ήταν ισχυρότερη και 
ταχύτερη από την αντίστοιχη τουρκική, αναμένονταν 
ότι ο Τουρκικός Στόλος και οι νηοπομπές που πιθανόν 
να συνόδευε δεν θα επιχειρούσαν μακριά από τα Στε-
νά των Δαρδανελλίων από φόβο μήπως οι Έλληνες, 
αξιοποιώντας τη μεγαλύτερη ταχύτητα και βλητική 
ισχύ των θωρηκτών τους, αιχμαλώτιζαν τις τουρκικές 
νηοπομπές και κατέστρεφαν τα τουρκικά πολεμικά. Η 
απουσία εξόδων του Τουρκικού Στόλου από τα Στενά 
κατά τον πόλεμο του 1897 επιβεβαίωσε τις προσδοκίες 
αυτές. Το 1912 όμως οι όροι είχαν αντιστραφεί γι’ αυ-
τό και αναμένονταν ότι οι Τούρκοι θα εξέρχονταν των 
Δαρδανελλίων νωρίς κατά τη διάρκεια του πολέμου 
είτε για να αναλάβουν τον έλεγχο του Αιγαίου είτε για 
να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες επικοι-
νωνίες των Συμμάχων. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε 
να σταλούν ελληνικές ελαφρές μονάδες στην είσοδο 
των Στενών ώστε να υπάρξει έγκαιρη προειδοποίηση 
των εξόδων του Τουρκικού Στόλου. Οι ελαφρές όμως 
αυτές μονάδες δεν θα ήταν ασφαλείς σε περίπτωση 
τουρκικής εξόδου χωρίς την έγκαιρη ενίσχυσή τους 
από την ελληνική θωρηκτή μοίρα, μια έγκαιρη ενίσχυ-
ση που ήταν δύσκολο να επιτευχθεί δεδομένης της 
μεγάλης απόστασης των Ωρεών (175 ναυτικά μίλια) 
αλλά και των άλλων ελληνικών νησιών από τα Δαρδα-
νέλλια. Ακόμα όμως κι αν η έγκαιρη επέμβαση της ελ-
ληνικής θωρηκτής μοίρας μπορούσε με κάποιο τρόπο 
να επιτευχθεί οι μακροί χειμερινοί πλόες στο Αιγαίο 
θα καταπονούσαν τις ελληνικές ναυτικές μονάδες που 
είχαν κατασκευαστεί στις δεκαετίες του 1880 και του 
1890 με αποτέλεσμα τη διευκόλυνση αιφνιδιαστικών 
χτυπημάτων του Τουρκικού Στόλου εναντίον συμμαχι-
κών νηοπομπών και των προσφάτως απελευθερωθέ-
ντων ελληνικών νησιών του βορειοανατολικού Αιγαίου. 
Για τους λόγους αυτούς η κατάληψη ενός τουρκικού 
νησιού κοντά στα Στενά και η ίδρυση εκεί της ελληνι-
κής ναυτικής βάσης επιχειρήσεων εμφανίζονταν ως η 
πλέον ενδεδειγμένη λύση.

Η κατάληψη από τον Ελληνικό Στόλο των κοντινών 
στα Δαρδανέλλια νησιών εξετάστηκε για πρώτη φορά 
στον Ελληνο-τουρκικό Πόλεμο του 1897 ενώ το 1900 ο 

αξιωματικός του ναυτικού Δόσιος πρότεινε την άμεση 
κατάληψη της Λήμνου στο ξεκίνημα ενός νέου ελληνο-
τουρκικού πολέμου. Η ιδέα της καταλήψεως της Λή-
μνου κέρδισε περισσότερο έδαφος με τη δημοσίευση 
του σημαντικού βιβλίου του Περικλή Αργυρόπουλου 
«Το Ναυτικό της Ελλάδος Πρόγραμμα». Επισύροντας 
την προσοχή των αναγνωστών του στα διδάγματα του 
Ρωσο-ιαπωνικού πολέμου (1904-1905), ο Αργυρόπου-
λος επαίνεσε την ιαπωνική κατάληψη των νήσων Elliot 
μιας και μέσω αυτής και το Πόρτ Άρθουρ απείλησαν οι 
Ιάπωνες και προστάτευσαν τις στρατιωτικές τους μετα-
φορές στην Κορέα. Ο Αργυρόπουλος υποστήριξε ότι η 
κατάληψη της Λήμνου από τους Έλληνες θα μπορού-
σε να διαδραματίσει παρόμοιο ρόλο σε ενδεχόμενη 
ελληνοτουρκική σύγκρουση.

Δεν είναι σαφές ποιος πρότεινε πρώτος την κατά-
ληψη της Λήμνου στις επιτελικές διαβουλεύσεις των 
Ελλήνων τις παραμονές των Βαλκανικών Πολέμων. Τα 
διαθέσιμα στοιχεία συνηγορούν στο γεγονός ότι ο ναύ-
αρχος Κουντουριώτης, με το σύνηθες θάρρος του, συ-
νέβαλε στην υιοθέτηση της ιδέας από τον Βενιζέλο.22 
To θάρρος αυτό και η καλή απόδοση της πλειονότητας 
των αξιωματικών και των πληρωμάτων του Ελληνικού 
Στόλου επέτρεψε τελικά όχι μόνο την τάχιστη και απρό-
σκοπτη κατάληψη της νήσου της Λήμνου αλλά και την 
απόλυτη κυριαρχία του Ελληνικού Ναυτικού στο Αιγαίο 
κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, δίνοντας έτσι ση-
μαντική αριθμητική υπεροχή και κατά συνέπεια τη νίκη 
στις χερσαίες δυνάμεις της Βαλκανικής Συμμαχίας.23 
Στην τουρκική πλευρά η κατάσταση ήταν ακριβώς η 
αντίθετη. Ο Noury Osman μπέης αφηγείται στα απο-
μνημονεύματά του πως αυτός και οι σύντροφοί του 
συνέταξαν τις διαθήκες τους στο Μεσουδιέ την πα-
ραμονή της πρώτης τους ναυμαχίας με τον Ελληνικό 
Στόλο. Ο φόβος των Τούρκων για τους Έλληνες αντι-
πάλους τους ήταν αναμενόμενος, μιας και οι διοικητές 
των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων δεν είχαν επιλεγεί 
για τη ναυτική δεινότητά τους αλλά για το γεγονός ότι 
θεωρούνταν απίθανο να υπονομεύσουν το νεοτουρ-
κικό καθεστώς που πρόσφατα τους είχε αναδείξει. Τα 
οθωμανικά σκάφη δεν στερούνταν μόνο ικανών ηγε-
τών. Τα πυρομαχικά τους ήταν πιθανότατα ελαττωμα-
τικά με αποτέλεσμα όποιο τουρκικό βλήμα πετύχαινε 

22  Ο.π., σσ. 22-24

23  Ο.π., σσ. 24-28
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τον «Αβέρωφ» να του προξενεί μικρή ζημία. Εάν αυτό 
δε συνέβαινε πιθανόν η έκβαση των ναυμαχιών του Α΄ 
Βαλκανικού Πολέμου να ήταν διαφορετική. 

Στο επίπεδο της Υψηλής Στρατηγικής, η έκβαση 
του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου θυμίζει τον τρόπο με τον 
οποίο η κυριαρχία της Ευρώπης από μία μόνο δύναμη 
αποτράπηκε από τη Μεγάλη Βρετανία κατά τους νεώ-
τερους χρόνους. Πιο συγκεκριμένα, είναι ευρέως γνω-
στό ότι η ισχύς του Βρετανικού Ναυτικού προσέλκυσε 
συχνά τη συμμαχία ισχυρών πεζικών δυνάμεων της 
Ευρώπης ενάντια στην εκάστοτε ισχυρότερη πεζική 
δύναμη της ηπείρου. Κατά συνέπεια καμία παρόμοια 
προσπάθεια ενοποίησης του συνόλου της ευρωπαϊκής 
χερσονήσου δεν ευδοκίμησε από την Αναγέννηση έως 
τις μέρες μας. Παρομοίως, το σχετικά ισχυρό Ναυτικό 
της Ελλάδας προσέλκυσε τη συμμαχία ισχυρών πεζι-
κών δυνάμεων των Βαλκανίων (Σερβία, Βουλγαρία) 
τερματίζοντας έτσι την κυριαρχία της Βαλκανικής 
Χερσονήσου από την Τουρκία η οποία αποτελούσε 
την ισχυρότερη πεζική δύναμη της Εγγύς Ανατολής. 

Παρ’ όλα αυτά, η αποτυχία του Ελληνικού Στόλου να 
καταφέρει υψηλές ανθρώπινες απώλειες στο Τουρκικό 
Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου 
διευκόλυνε την επάνδρωση των τουρκικών ντρέντνωτ, 
η κατασκευή των οποίων προβλέπονταν να ολοκληρω-
θεί στην Αγγλία τον Αύγουστο του 1914. Η προοπτική 
της ενίσχυσης του Τουρκικού Στόλου με τα πλοία αυτά 
επέτεινε τον τουρκικό αναθεωρητισμό αναφορικά με 
την τύχη των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου 
την επαύριο των Βαλκανικών Πολέμων. Χρειάσθηκε η 
δήμευση των τουρκικών ντρέντνωτ από το Βρετανικό 
Ναυαρχείο κατά την είσοδο της Βρετανίας και η συμ-
μαχία της Τουρκίας με τους ηττημένους του πολέμου 
αυτού για να κατοχυρωθούν τα νησιά στην Ελλάδα με 
τη Συνθήκη της Λωζάνης τον Ιούλιο του 1923.24

24  Ο.π., σελ. 30

Ο Αβέρωφ, πιθανότατα στο Φάληρο, πριν τον απόπλου στις 5 Οκτωβρίου 1912. Η συγκέντρωση τόσο του πληρώματος όσο και του επιτελείου του πλοίου – ξεχωρίζει ο 
αρχιμανδρίτης Δ. Δάφνος – στο επίστεγο, δείχνει ότι αυτός που ετοιμάζεται να κατέβει την κλίμακα είναι κάποιος επίσημος. Ίσως να είναι ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄, που 
όντως παραβρέθηκε στη σχετική τελετή (Φωτογραφικό αρχείο Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος).
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Ναυμαχία της Έλλης. Βασίλειος Χατζής (Καστοριά 1870 – Αθήνα 1915), ελαιογραφία 400x165 cm (Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος).
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η Ελλάδα  
στους Βαλκανικούς 
Πολέμους
Του ΣΑΡΑΝτΟυ ΚΑΡγΑΚΟυ

(Αποσπάσματα από το ομώνυμο βιβλίο του, 
εκδ. ΠΕΡΙΤΕΧΝΩΝ, Αθήνα, 2012)
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 Ο πολιτικός πυρετός
Από τα τέλη του 19ου μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα 
ο βαλκανικός χώρος και η Οθωμανική Αυτοκρατορία 
(αυτή στην ευρεία έκτασή της) βρισκόταν σε εμπύρετη 
κατάσταση. Ειδικά για την Ελλάδα –και αυτό δεν πρέπει 
να χρεώνεται στην παρεξηγημένη και βαρύτατα διαβε-
βλημένη Μεγάλη Ιδέα– η επέκταση προς τους χώρους 
όπου ζούσε και δρούσε ένα πιο ανεπτυγμένο ίσως ελ-
ληνικό στοιχείο ήταν ζωτική ανάγκη και ειδικά για τους 
εκτός Ελλάδος ελληνικούς πληθυσμούς υπαρξιακή 
ανάγκη. Κινδύνευαν να αφανιστούν από την εφαρμο-
ζόμενη από τους γείτονες αφομοιωτική ή εξωστική, 
ακόμη και εξοντωτική πολιτική των βαλκανικών κρατών 
και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας όσο και αν αυτή 
βρισκόταν, μέχρι το 1908, σε κατάσταση ραθυμίας.

Το Κίνημα των Νεοτούρκων υπό τους Εμβέρ και 
Νιαζή (1908) έδειξε στους Βαλκάνιους τους κινδύ-
νους που εγκυμονεί η γέννηση ενός εθνικιστικού 
κινήματος μέσα στους κόλπους της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. 

Άλλωστε, οι Νεότουρκοι δεν έκρυβαν τις εκκαθα-
ριστικές διαθέσεις τους. Κι αυτό συνιστούσε πιο άμεση 
απειλή για την Ελλάδα, διότι αυτή αποτελούσε, grosso 
modo, το ένα τρίτο του Μείζονος Ελληνισμού. Συνε-
πώς, παρά την ατυχή/ευτυχή ήττα του 1897, η Ελλάς 
δεν ανέκοψε την αναπτυξιακή της πορεία και παρά 
την φαινομενικά «άψογη στάση» που τηρούσε έναντι 
της νικήτριας Τουρκίας, συνέχιζε την αναπτυξιακή της 

πορεία, έστω ή μάλλον χάρη στον Διεθνή Οικονομικό 
Έλεγχο (ΔΟΕ) που για πρώτη φορά έβαλε τάξη στα οι-
κονομικά της. Η επέκταση αυτή ήταν επιβεβλημένη, 
διότι η Ελλάς ήταν υποχρεωμένη να αξιοποιήσει το 
υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό της που τότε διέρρεε 
μαζικά προς τις ΗΠΑ και να δημιουργήσει καλύτερες 
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του εμπορίου και της 
ναυτιλίας και γενικώτερα όλης της οικονομίας της.

Όλα αυτά είχαν ως βασική προϋπόθεση την όσο 
το επέτρεπαν οι τότε συνθήκες αρτιώτερη στρατιωτική 
οργάνωση. Αυτό απαιτούσε τεράστια ποσά αλλά και 
ένα εύψυχο ανθρώπινο δυναμικό. Ο Μακεδονικός 
Αγώνας, παρόλο που διεξήχθη υπό συνθήκες δυσμε-
νείς για τους Έλληνες και ευμενείς για τους Βουλγά-
ρους, κατέδειξε ότι και ευψυχία και διάθεση για θυσία 
υπήρχαν στις τάξεις των νέων αξιωματικών και του 
απλού λαού. Χρειαζόταν όμως η υλική υποδομή. Η 
κυβέρνηση του Γεωργίου Θεοτόκη1 (1844-1916) έδω-
σε ιδιαίτερη έμφαση στον στρατιωτικό τομέα. Σε αυτήν, 
άλλωστε, οφείλεται η ανασυγκρότηση του Ελληνικού 

1  Ο Γ. Θεοτόκης μετείχε στην κυβέρνηση Χ. Τρικούπη, που σχηματίσθηκε στις 7 Μαΐ-
ου 1866, ως υπουργός των Ναυτικών. Με τη βοήθεια του Γάλλου ναυάρχου Λεζέν, 
που ήταν αρχηγός της Γαλλικής αποστολής, έθεσε σε λειτουργία νέον οργανισμό 
για το Πολεμικό Ναυτικό, αναδιοργάνωσε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, που είχε 
συσταθεί το 1884 με εισήγηση του Ηλία Κανελλόπουλου και παρήγγειλε στη Γαλλία 
την ναυπήγηση 3 θωρηκτών («Ύδρα», «Σπέτσαι» και «Ψαρά») χάρη στα οποία η 
Ελλάς αποκτούσε υπεροπλία στο Αιγαίο έναντι της Τουρκίας. 

Το Πολεμικό Ναυτικό το 1890 απέκτησε από γαλλικά ναυπηγεία, σε σχέδια και μελέτες του Γάλλου αρχιναυπηγού Dupont τα θωρηκτά «Ύδρα», «Σπέτσαι» και «Ψαρά» 
(πάνω ένα από αυτά τα θωρηκτά). Εν τούτοις, το 1912, τα πλοία αυτά είχαν ήδη ξεπεραστεί από τις τεχνολογικές εξελίξεις ιδίως στον τομέα του πυροβολικού (Υπηρεσία 
Ιστορίας Ναυτικού). 
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Ναυτικού. Ο Θεοτόκης κυβέρνησε τη χώρα από το 
1905 έως τις 19 Ιανουαρίου 1909. Παρά τα ακρίτως 
μεμπτικά που έχουν γραφεί γι’ αυτόν2 είναι χρέος μας 
επιστημονικό να του αναγνωρίσουμε –πέρα από τις με-
ταρρυθμίσεις σε διάφορους διοικητικούς τομείς και 
πέρα από την ισοστάθμιση του ανταλλακτικού ελληνι-
κού νομίσματος προς τον χρυσό– την εισαγωγή νέου 
στρατιωτικού οργανισμού και τον εφοδιασμό του Ελλη-
νικού Στρατού με πολλές πυροβολαρχίες και πλήθος 
πολεμοφοδίων. Συνεπώς, η Ελλάς δεν ήταν πολεμικά 
απαράσκευη προ της αφίξεως του Βενιζέλου. Για την 
επίτευξη του στόχου αυτού ο Θεοτόκης δημιούργησε 
το «Ταμείον Εθνικής Αμύνης», το οποίο «προικοδότη-
σε» με πολλούς φόρους και έτσι σχηματίσθηκε το ανα-
γκαίο κεφάλαιο για την στρατιωτική ανασυγκρότηση.

η ανασύνταξη του Ελληνικού Στρατού
Όσο κι αν το Κίνημα στου Γουδή περιελάμβανε και 
άλλα αιτήματα γενικώτερου πολιτικού και οικονομικού 
χαρακτήρα, δεν έπαυε το κυριώτερο αίτημά του να 
είναι η ταχύτερη ανασυγκρότηση του Στρατού και του 
Στόλου. Ωστόσο, όπως έχει προλεχθεί, η ανασυγκρό-
τηση αυτή είχε αρχίσει αλλά δεν είχε ακόμη τελεσφο-
ρήσει, λόγω της βραδύτητας με την οποία εκινείτο 
ο κρατικός μηχανισμός και λόγω μιας εδραιωμένης 
πολιτικής νοοτροπίας που έκανε τον στρατό φέουδο 
μιας «αριστοκρατίας» που εκινείτο πάντα γύρω από 
το βασιλικό περιβάλλον. Για αυτό ένα από τα αιτήματα 
του «Στρατιωτικού Συνδέσμου» ήταν η απομάκρυνση 
των πριγκίπων από τον στρατό3.

Εξυπακούεται ότι η απομάκρυνση αυτή θα συ-
νεπαγόταν και τη διάλυση του επιτελείου που είχε 
σχηματισθεί πέριξ του διαδόχου Κωνσταντίνου. Ο 
Ε. Βενιζέλος, βλέποντας ότι δεν επαρκούσε ο χρό-
νος για το σχηματισμό νέου επιτελείου με εγγυήσεις 
αποδόσεως, όχι μόνο δεν έστερξε στο αίτημα αυτό, 

2  Και όχι μόνον γι’ αυτόν αλλά και για άλλους πολιτικούς ηγέτες. Είναι πολύ σωστή 
η ακόλουθη παρατήρηση: «Αποτελεί βάναυσον ιστορικήν παραποίησιν η παρα-
γνώρισις των κατά τα έτη 1900-1909 επιμόνων και συστηματικών προσπαθειών 
διά την πολεμικήν της χώρας παρασκευήν, υπό την αδιάκοπον άμεσον και συστη-
ματικήν κατεύθυνσιν του Διαδόχου Κωνσταντίνου και ιδία επί των ημερών των υπό 
τον Θεοτόκην κυβερνήσεων, εκτιμωμένων βεβαίως κατ’ αξίαν και των μετέπειτα 
προσπαθειών [...] Το πρότερον ασυντόνιστον και πλαδαρόν της διοικήσεως διεδέ-
χθη σύστημα και κατά πάντα ευστόχου οργανώσεως και ευρύθμου λειτουργίας», 
Κωνσταντίνος Γ. Σερεπίσιος: Αγώνες διά την Θεσσαλονίκην 1912-1913, ανάτυπο 
από το περιοδ. Παρνασσός, τ. ΛΓ΄, Αθήναι 1991, σσ. 15-16.

3  Στον διάδοχο Κωνσταντίνο και στους πρίγκιπες είχε χρεωθεί η ήττα του 1897.

αλλά επί πλέον τον πρώτο καιρό χρησιμοποίησε ως 
υπασπιστή του τον κυριώτερο από τους επιτελείς του 
Κωνσταντίνου, τον λοχαγό Ιωάννη Μεταξά.

Στο διάστημα που προηγήθηκε της αφίξεως του 
Βενιζέλου, ο Κωνσταντίνος ως αρχηγός του Στρα-
τού μαζί με τους επιτελείς του είχαν καταρτίσει ένα 
«πλάνο» που ήταν αναγκαίο για την αναβάθμιση του 
στρατού. Ο Βενιζέλος είχε πείρα επαναστάτη, είχε 
εμπειρία όπλων αλλά δεν είχε συγκροτημένη στρα-
τιωτική κατάρτιση. Μπορούσε να ανασυγκροτήσει 
το κράτος αλλ’ όχι και Στρατό. Έκρινε –και ως προς 
αυτό δεν έσφαλλε– ότι ο πλέον ενδεδειγμένος ήταν 
ο διάδοχος. Ένας δημοσιογράφος - ιστορικός που 
έζησε από κοντά τις καταστάσεις της εποχής αναγνω-
ρίζει ότι ο Βενιζέλος έκανε πολλά για την ανασύνταξη 
του κράτους:

«Στην ανασύνταξη όμως του στρατού ο Βε-
νιζέλος ταύρισκε μπαστούνια. Τον ευρήκε ξε-
χαρβαλωμένο το στρατό.4 Μονάχα ο Διάδοχος 
θα μπορούσε να του επιβληθή. Τον επανέφερε 
λοιπόν και του εψήφισε ασυζητητί με την πλειο-
νοψηφία του –οι παλαιοκομματικοί είχαν απόσχει 
από τις εκλογές, μέσα δε στη διπλή Αναθεωρητική 
Βουλή επί υπερτριακοσίων πληρεξουσίων τρεις 
μονάχα ήταν αντιπολιτευόμενοι– όλα τα στρατιω-
τικά νομοσχέδια που είχε συντάξει ο διάδοχος με 

4  Αυτό είναι μάλλον σχήμα υπερβολής. Απλώς, λόγω του κινήματος στου Γουδή, ο 
στρατός είχε κάπως αποσυντονισθεί και η ιεραρχία κλονισθεί.

Ο Γεώργιος Θεοτόκης
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το επιτελείο του. Κι εμεγαλούργησε τότε ο Κων-
σταντίνος από θρίαμβο σε θρίαμβο κι εδιπλασία-
σε την πατρίδα»5.

Χωρίς να αμφισβητήσουμε την αξία του Κωνσταντί-
νου ως στρατηλάτη –απεναντίας θα την αναδείξουμε– 
οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πίσω από αυτόν στε-
κόταν, σαν άγρυπνος Άργος, ο πατέρας του Γεώργιος 
ο Α΄, άνθρωπος πολύπειρος που ήξερε να συγκρατεί 
τον διάδοχο και να δίνει την άνεση στον Βενιζέλο να 
δρα ως συντονιστικός νους, ρυθμιστής των πάντων, 
ορατών και αοράτων. Διότι ο Βενιζέλος ήταν ο αριστο-
τέχνης των μη ορατών. Και στους Βαλκανικούς Πολέ-
μους τα μη ορατά ήταν πολλά. Ο Κωνσταντίνος ήταν 
καλός μαχητής· ο Βενιζέλος όμως ήταν ιδιοφυής.

η μυστική διπλωματία
Η παράδοση του Ρήγα Βελεστινλή, παρά τη δημιουργία 
των βαλκανικών κρατών και των αναφυεισών μεταξύ 
τους διαφορών, δεν είχε σβήσει παντελώς από την ψυ-
χή των Βαλκάνιων πολιτικών. Είχαν γίνει στο παρελθόν 
πολλές επαφές για μια παμβαλκανική συνεννόηση με 
σκοπό την απομάκρυνση των Οθωμανών από τις ευ-
ρωπαϊκές περιοχές. Βέβαια την Ελλάδα δεν ενδιέφερε 
μόνο ο χώρος των Βαλκανίων αλλά και της Μικράς 
Ασίας που ήταν γι’ αυτή εξίσου σημαντικός χώρος και 
όρος για την πραγμάτωση του όχι, όσο πιστεύεται σή-
μερα, ουτοπικού οράματος της «Μεγάλης Ιδέας». Αλλ’ 
η Ελλάς μετά την ήττα του 1897 είχε χάσει αισθητά το 
κύρος της μέσα στη Βαλκανική. Οι Σέρβοι και οι Βούλ-
γαροι ήσαν οι πρωταγωνιστές στη βαλκανική σκηνή.

Αλλά για να επέλθει μια μεταξύ τους προσέγγιση 
και ακολούθως σύμπραξη και συμμαχία με σκοπό την 
άπωση των Τούρκων στα εδάφη της Μικράς Ασίας, 
χρειαζόταν ένα γεγονός που να λειτουργήσει ως κα-
ταλύτης. Κι αυτό ήταν η διάψευση των ελπίδων που 
είχε αρχικά γεννήσει το Κίνημα των Νεοτούρκων, που 
ενώ είχε υποσχεθεί ισοπολιτεία, εφάρμοζε πολιτική 
τυραννίας εις βάρος των χριστιανών υπηκόων του 
σουλτάνου. Εξ άλλου, η ανάπτυξη και των δύο κρατών 
(Βουλγαρίας- Σερβίας) ήταν τόσο ραγδαία στον στρα-
τιωτικό τομέα, ώστε έβλεπαν ως παρείσακτους τους 
μουσουλμάνους, οι οποίοι εξακολουθούσαν –διαρκώς 

5  Δήμος Βρατσάνος: «Ιστορία των εν Ελλάδι επαναστάσεων 1824-1935». εκδ. Εφη-
μερίδος των Αναπήρων Στρατού, Αθήναι 1936, σελ. 232.

κλονιζόμενοι– να παραμένουν αυθέντες του μεγαλύ-
τερου όγκου του βαλκανικού χώρου. Έτσι «εν κρυπτώ 
και παραβύστω» άρχισαν οι μεταξύ τους επαφές6 ώστε 
να σχηματισθεί το κατάλληλο κλίμα και να βρεθεί το 
κατάλληλο συμμαχικό σχήμα που θα αντιπαρατασσό-
ταν αποτελεσματικά στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Οι επαφές αυτές ήσαν τόσο μυστικές ώστε να μην 
γίνουν αντιληπτές ούτε από τους ξένους πρεσβευτές 
που με τα κάθε λογής πλοκάμια τους ήσαν –υποτίθε-
ται– γνώστες των πάντων και σε μεγάλο βαθμό ρυθ-
μιστές των βαλκανικών πραγμάτων. Τώρα οι Βαλκά-
νιοι «έκαναν δικό τους παιχνίδι» και μάλιστα «χωρίς 
σημαδεμένη τράπουλα». Είναι ενδεικτική από την 
άποψη αυτή μία έκθεση που συνέταξε ο Βρετανός 
πρεσβευτής στη Βιέννη σερ Κάρτραϊτ στις 30 Ιουνίου 
1910, προτού δηλαδή ο Βενιζέλος πάρει την εξουσία 
στην Ελλάδα. Με την έκθεση αυτή ο σερ Κάρτραϊτ, 
αφού είχε συνομιλήσει με τον Σέρβο υπουργό των 
Εξωτερικών Μιλάνοβιτς, διαβεβαίωνε τον υπουργό 
του επί των Εξωτερικών σερ Έντουαρντ Γκρέυ, ότι 
παρά την ανησυχία που επικρατεί στη Βαλκανική, 
ούτε οι Σέρβοι ούτε οι Βούλγαροι είναι διατεθειμέ-
νοι να στραφούν κατά της Τουρκίας, παρά μόνον 
στην περίπτωση που οι Τούρκοι θα επαναλάβουν τις 
ακρότητές τους. Τα πάντα, έγραφε ο σερ Κάρτραϊτ, 
θα κριθούν από τη στάση των Νεοτούρκων. Ακόμη 
και στην περίπτωση κατά την οποία θα εκηρύσσετο 
ελληνο-τουρκικός πόλεμος, οι δύο άλλες βαλκανικές 
δυνάμεις ναι μεν θα δραστηριοποιούνταν αλλά θα 
παρακολουθούσαν παρακολουθητική στάση περιμέ-
νοντας τις εξελίξεις.7

Ο σερ Κάρτραϊτ δεν είχε οσφρανθεί τίποτε απ’ όσα 
γίνονταν κάτω από τη μύτη του. Ίσως σ’ αυτό συνέβαλε 
το γεγονός ότι οι Βαλκάνιοι διόγκωναν επιτηδείως την 
δραστηριότητα της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας 
μέσα στις τουρκοκρατούμενες βαλκανικές περιοχές, 
επιδιώκοντας διεισδύσεις που θα της έδιναν έξοδο 

6  Όπως έχουμε ήδη σημειώσει, οι πρώτες ελληνοβουλγαρικές επαφές δεν τελε-
σφόρησαν. 

7  Η Ρωσία που έπαιξε –και θα ξαναπαίξει– έναντι των Βαλκανίων «πολιτική δύο τα-
μπλό», ορθοδοξία και πανσλαβισμός, βρισκόταν πίσω –αλλ’ όχι εμφανώς– από τις 
μυστικές επαφές Σέρβων και Βουλγάρων: «Ταυτόχρονα, με την απαίτηση και με την 
εποπτεία της Ρωσίας, διεξάγονταν διαπραγματεύσεις μεταξύ της Βουλγαρίας και 
της Σερβίας για τη σύμπραξή τους σε αντιτουρκικό συνασπισμό, ενώ παράλληλα 
το Μαυροβούνιο είχε εκδηλώσει ανεπιφύλακτα την επιθυμία του να προσχωρήσει 
σε οποιαδήποτε συμμαχία κατά της Τουρκίας» (ΓΕΣ- Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού: 
Ο ελληνικός στρατός κατά τους Βαλκανικούς κ.λπ., σελ. 5).
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προς τη Θεσσαλονίκη και το Αιγαίο ή προς τις νότιες 
περιοχές της Αδριατικής. Κι ενώ τα βλέμματα της αγ-
γλικής και γαλλικής διπλωματίας ήσαν στραμμένα προς 
την προπαγανδιστική δραστηριότητα της Αυστρίας, με 
πλήρη μυστικότητα υπογράφηκε στις 24 Φεβρουαρίου 
1912 συνθήκη συμμαχίας από τους πρωθυπουργούς 
της Βουλγαρίας και της Σερβίας, βάσει της οποίας 
δύο μήνες αργότερα, στις 29 Απριλίου 1912, ήλθε η 
μυστική στρατιωτική συνθήκη. Όπως παρατηρούν δύο 
μελετητές του βαλκανικού προβλήματος, «οι Μεγάλοι 
πιάστηκαν στον ύπνο», για να συμπληρώσουν ακολού-
θως: «Σπάνια στη διπλωματική ιστορία διεξήχθησαν 
συνομιλίες τόσο μυστικά και υπογράφτηκε συμμαχία 
με ακόμη μεγαλύτερη μυστικότητα».

Ο Πολυχρόνης Ενεπεκίδης που επί μία ζωή «ανέ-
σκαψε» τα αυστριακά αρχεία στο περισπούδαστο έργο 
του Η δόξα και ο διχασμός 1908-1916, παρατηρεί:

«Είναι σχεδόν διασκεδαστικό να διαβάζη κα-
νείς σήμερον τας επισήμους εκθέσεις των ξένων 
πρεσβευτών ως προς τας δύο αυτάς Βαλκανικάς 
συμμαχίας που εξεδίωξαν την Τουρκίαν από του 
ευρωπαϊκού εδάφους. Είναι καταπληκτική η άγνοια 
των πρεσβευτών αυτών ακόμη και πολύ χρόνον 
μετά την υπογραφή των συνθηκών. Βεβαίως όλοι 
των κάτι ψηλαφούν εις τα σκοτεινά, αλλ’ ουδείς 
είναι εις θέσιν να αναφέρει κάτι συγκεκριμένο εις 
τον υπουργόν του. Ήτο, ίσως, η πρώτη φορά που 
η βαλκανική συνωμοσία της σιωπής λειτούργησε 
άμεμπτα, τόσον αριστοτεχνικά».

Τούτο δείχνει ότι και οι «μικροί» μπορούν, όταν θε-

λήσουν να απεξαρτηθούν από την επιρροή των «με-
γάλων» (που είναι τόσο μεγάλοι όσο και το δέος των 
«μικρών» έναντι αυτών), να κάνουν και αυτοί μεγάλη 
πολιτική. Πάντως, και για να είμαστε αντικειμενικοί, η 
συμφωνία Σέρβων και Βουλγάρων δεν ήταν παντελώς 
άγνωστη στους Βρετανούς.

Ο πρεσβευτής της Μεγάλης Βρετανίας στη Σόφια 
σερ Χ. Μπαξ- Αϊρονσάιντ είχε κάτι οσφρανθεί σχετικά 
με τη μέλλουσα να υπογραφεί συμφωνία και σε ιδι-
ωτική –άκρως εμπιστευτική– επιστολή που απέστειλε 
στις 5 Ιανουαρίου 1912 προς τον μόνιμο υφυπουργό 
Εξωτερικών σερ Άρθουρ Νίκολσον «υπενθύμιζε ότι σε 
προηγούμενη επιστολή του ανέφερε πως είχαν αρχίσει 
μυστικές συνεννοήσεις μεταξύ των πρωθυπουργών 
της Βουλγαρίας και Σερβίας και τον ενημέρωνε για την 
πρόοδο των συνεννοήσεων και την πίεση που δεχόταν 
ο βασιλιάς Φερδινάνδος για να συμφωνήσει» (Σ. Κλω-
σίδης- Ε. Τσομίδης).

Η Πύλη πάντως δεν φαίνεται να αγνοούσε ότι η 
Αγγλία εργαζόταν για το σχηματισμό μιας μικρής βαλ-
κανικής «Αντάντ», ώστε να μην περιέλθουν μελλοντικά 
βαλκανικά εδάφη στην Αυστροουγγρική Αυτοκρατο-
ρία. Ίσως και με αγγλική επίνευση να διαμορφώθη-
κε η πολιτική για δημιουργία μακεδονικού κράτους, 
που θα περιελάμβανε τα τρία βαλκανικά βιλαέτια της 
Τουρκίας.

η Ελλάς συμμετέχει στη συμμαχία
Ο Ε. Βενιζέλος, που εν τω μεταξύ είχε αναλάβει τα 
ηνία της εξουσίας στην Ελλάδα, είχε πληροφορίες από 
τον ικανώτατο πρεσβευτή της Ελλάδος Δ. Πανά τα περί 
συμμαχίας Σερβίας - Βουλγαρίας. Ο Βενιζέλος κατά-

Λαχεία για την ενίσχυση του Ελληνικού Στόλου. Αυτά τα λαχεία καθώς και τα κληροδοτήματα που συγκεντρώνονταν στο Ταμείο Εθνικού Στόλου (ΤΕΣ) έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στην ανεύρεση χρημάτων για τον εξοπλισμό του Ναυτικού. Η αριστερή είναι λιθογραφία του Κ.Γ. Ασπιώτη (Κέρκυρα,1 907), ενώ η δεξιά των Αδερφών Ασπιώτη 
(Κέρκυρα, 1910, αρχείο Χαΐτογλου).
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λαβε ότι στο βάθος αυτή η συμμαχία σκοπούσε στο 
«μοίρασμα» των βαλκανικών εδαφών της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και φοβούμενος μήπως η Ελλάς βρε-
θεί «εκτός νυμφώνος», επιφόρτισε τον Πανά να υπο-
βάλει προς τη βουλγαρική κυβέρνηση σχέδιο συμμαχι-
κής αμυντικής συνθήκης. Στο σημείο αυτό οφείλουμε 
να τονίσουμε ότι ο Βενιζέλος που είχε πληροφορηθεί 
μέσω αγγλικής «διαρροής» ότι κάτι «ψήνεται» στη Σό-
φια, είχε από το 1911 βολιδοσκοπήσει τον Βούλγαρο 
πρωθυπουργό Γκέσωφ ότι σε περίπτωση βουλγαρο-
τουρκικού πολέμου, η Ελλάς θα κτυπήσει την Τουρ-
κία. Σημαντικό ρόλο στις ελληνοβουλγαρικές επαφές 
έπαιξε ο δημοσιογράφος ανταποκριτής των «Τάιμς του 
Λονδίνου», Μπάουτσερ, που εκινείτο διαρκώς στο τρί-
γωνο Αθηνών - Βελιγραδίου - Σόφιας. Ο Μπάουτσερ, 
πέρα από τη δημοσιογραφική του αποστολή, είχε μυ-
στική εντολή από το Φόρεϊν Όφις να επιδιώξει μια προ-
σέγγιση Ελλάδος - Βουλγαρίας, ώστε να αποσπάσει τη 
δεύτερη από το άρμα της ρωσικής πολιτικής. Διότι δεν 
πρέπει να παραβλέπεται ότι το σύγχρονο βουλγαρικό 
κράτος ήταν εν πολλοίς ρωσική κατασκευή.

Ο Βενιζέλος χρησιμοποίησε επιτηδείως τον Μπά-
ουτσερ στις δικές του παντελώς μυστικές επαφές με 
τους Βουλγάρους. Ο Μπάουτσερ, σε συνεχή επαφή 
με το Φόρεϊν Όφις, έκανε διανομή της σουλτανικής 
«πίτας», κατά τρόπο που να ευνοείται η Ελλάς και η 
Βουλγαρία. Στους Έλληνες υποσχόταν τη Θεσσαλο-
νίκη και στους Βουλγάρους το μεγαλύτερο τμήμα της 
Θράκης και της Μακεδονίας. Ο Βενιζέλος, για να μην 
γίνουν αντιληπτές οι μυστικές του επαφές, αποσύρθη-
κε στη Ζαγορά του Πηλίου τάχα για διακοπές.

Ήδη οι επαφές του Μπάουτσερ είχαν «καρποφο-
ρήσει» και η βουλγαρική Κυβέρνηση συναίνεσε στην 
υπογραφή ελληνο-βουλγαρικής αμυντικής συμμαχίας. 
Η συμφωνία ήταν «λεόντειος», διότι δεν υπήρχε απαρ-
χής σχέδιο διανομής εδαφών σε περίπτωση πολέμου 
και –φυσικά– ήττας της Τουρκίας. Κάθε κράτος θα 
ελάμβανε ό,τι κατελάμβανε ο στρατός του. Γι’ αυτό ο 
Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος εξελίχθηκε σε αγώνα δρόμου 
μεταξύ των συμμάχων. Ο Μπάουτσερ, αφού συνεννο-
ήθηκε με τον Βενιζέλο στη Ζαγορά, αναχώρησε στις 
16 Μαΐου για τη Σόφια και μετέφερε στον Γκέσωφ τις 
σκέψεις και θέσεις του Βενιζέλου. Αυτός ακολούθως 
κάλεσε τον Δ. Πανά στο υπουργείο Εξωτερικών και 
υπέγραψαν από κοινού το κείμενο της μυστικής ελ-
ληνο-βουλγαρικής συμφωνίας. Έπειτα από ένα μήνα, 
στις 15 Ιουνίου 1912, το κείμενο έλαβε επίσημη κύρω-

ση με την υπογραφή από τον βασιλιά Φερδινάνδο της 
Βουλγαρίας και τον διάδοχο του θρόνου της Ελλάδος 
Κωνσταντίνο. Η συνθήκη αυτή θα ίσχυε για μια τριε-
τία. Φαινομενικά ήταν μια συνθήκη αμυντική αλλά και 
προστατευτική για τους χριστιανικούς πληθυσμούς 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίοι θα έπρεπε 

Δελτάριο που κυκλοφόρησε στην Βουλγαρία το οποίο παριστάνει τον βασιλέα της 
Βουλγαρίας Φερδινάνδο ως Βυζαντινό Αυτοκράτορα. Οι διαθέσεις άλλωστε των 
Βουλγάρων φάνηκαν άμα τη λήξει του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, όταν επιτέθηκαν 
ταυτόχρονα στην Ελλάδα και την Σερβία. Η Βουλγαρία όμως ηττήθηκε σε όλα τα 
μέτωπα: α) Ο Ελληνικός Στρατός αφού νίκησε στη μάχη του Κιλκίς - Λαχανά (από 
τις φονικότερες μάχες της νεώτερης ελληνικής ιστορίας όπου ο Ελληνικός Στρατός 
έχασε 8.000 και πλέον άνδρες) προήλασε προς Δοϊράνη. β) Ο Σερβικός Στρατός 
αντίστοιχα παρά την αρχική του υποχώρηση επικράτησε κατά του Βουλγαρικού στη 
Γευγελή και εισχώρησε στα βουλγαρικά εδάφη. γ) Οι βουλγαρικές δυνάμεις που 
είχαν στρατοπεδεύσει στη Θεσσαλονίκη πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών 
εξουδετερώθηκαν με την βοήθεια της Κρητικής Χωροφυλακής και των κατοίκων 
της πόλης. δ) Οι Οθωμανοί ανακατέλαβαν την Ανατολική Θράκη, ενώ ε) Οι Ρουμά-
νοι με αιφνιδιαστική επίθεση κατέλαβαν την Δοβρουτσά.
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να ζουν με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων τους. 
Κυρίως θα έπρεπε να απολαμβάνουν το δικαίωμα της 
ισότητας, να ζουν δηλαδή σε πλήρη ισοτιμία με τους 
μουσουλμάνους της Τουρκίας. Να μην είναι πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας.

Λίγες ημέρες προ του πολέμου η συνθήκη αυτή 
έλαβε επιθετικό χαρακτήρα. Η Βουλγαρία είχε απο-
φασίσει να κηρύξει τον πόλεμο με κάποιο πρόσχημα. 
Άλλωστε, ο πρόσφατος ιταλο-τουρκικός πόλεμος εί-
χε πείσει τους πάντες ότι ο Τουρκικός Στρατός, πα-
ρά τις προσπάθειες του Φον ντερ Γκολτς παρέμενε 
ένας συρφετός· ούτε η Τουρκική Κυβέρνηση διέθετε 
πολιτικό δυναμισμό λόγω του διχασμού Νεοτούρκων 
- Παλαιοτούρκων. Ένας πόλεμος όμως χωρίς παρου-
σία ισχυρού στόλου θα είχε –για την Βουλγαρία– αμ-
φίβολα αποτελέσματα. Η Βουλγαρία χρειαζόταν τη 
συμμαχία της Ελλάδος κυρίως για τον Στόλο της Ελ-
λάδος. Χωρίς τη συμμετοχή του Ελληνικού Στόλου σε 
μια μελλοντική σύγκρουση, οι Τούρκοι θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιήσουν τα θωρηκτά τους στον Εύξεινο 
Πόντο, να αποκλείσουν τα βουλγαρικά λιμάνια, να με-
ταφέρουν στρατεύματα και να βομβαρδίσουν παράλι-
ες πόλεις της Βουλγαρίας. Κι ακόμη οι Τούρκοι, βγαί-
νοντας από τα Στενά, θα μπορούσαν να μεταφέρουν 
στρατό σε όλη την αιγαιακή έκταση της Μακεδονίας 
και της Θράκης, από τη Θεσσαλονίκη ως τον κόλπο 
του Ξερού (Μέγας Κόλπος).

Κατόπιν αυτού, στις 22 Σεπτεμβρίου 1912, στο «πα-
ρά πέντε», όπως λέμε, υπογράφτηκε μυστική στρατιω-
τική ελληνο-βουλγαρική συμφωνία.

Τη διαδικασία της υπογραφής επιτάχυνε το γεγο-
νός ότι η Τουρκική Κυβέρνηση, επειδή είχε διαισθαν-
θεί τις επίφοβες για αυτήν κινήσεις των Βαλκανίων 
γειτόνων της, κήρυξε στις 14 Σεπτεμβρίου 1912 γενι-
κή επιστράτευση για την πλήρη πλαισίωση των στρα-
τιωτικών σωμάτων της στη Θράκη. Το αυτό έπραξαν 
πάραυτα οι Βούλγαροι, οι Σέρβοι και οι Μαυροβούνι-
οι· κήρυξαν και αυτοί επιστράτευση. Τους ήταν όμως 
αναγκαία και η ελληνική επιστράτευση. Για τον λόγο 
αυτό ο Βούλγαρος πρωθυπουργός, όπως γράφει ο 
Γ. Βεντήρης, τηλεγράφησε στον πρεσβευτή του στην 
Αθήνα Χατζημήτσεφ τα ακόλουθα:

«Η τουρκική επιστράτευσις ήρχισε. Επιμείνατε 
παρά τη ελληνική κυβερνήσει όπως διατάξη μεθ’ 
ημών γενικήν επιστράτευσιν. Ως αντάλλαγμα θα 
περιλάβωμεν το κρητικόν ζήτημα εις την στρατιω-

τικήν σύμβασιν. Συστήσατε ωσαύτως κ. Κορομη-
λάν8 αποφεύγη μακράς διαπραγματεύσεις μετά 
Σερβίας».9

Είναι προφανές ότι η Βουλγαρία έβλεπε με καχυ-
ποψία την ιδιαίτερη προσέγγιση Ελλάδος και Σερβίας. 
Πάντως, ο Βενιζέλος που αρχικά φαινόταν παραμε-
ρισμένος, τώρα γινόταν απολύτως αναγκαίος. Ο Στό-
λος ήταν αυτός που καθιστούσε την παρουσία της 
Ελλάδας σ’ έναν πόλεμο παραπάνω από επιτακτική. 
Αμέσως, αφού έλαβε το τηλεγράφημα του Γκέσωφ, 
συνεκάλεσε υπουργικό συμβούλιο στο οποίο παρα-
βρέθηκε και ο διάδοχος Κωνσταντίνος, που ασκούσε 
χρέη αντιβασιλέως, επειδή ο Γεώργιος ο Α΄ απουσίαζε 
στο εξωτερικό. Μετά από εκτενή συζήτηση, ο υπουρ-
γός των Εξωτερικών Λάμπρος Κορομηλάς κάλεσε τον 
Βούλγαρο πρεσβευτή Χατζημήτσεφ και του ανακοίνω-
σε: «Η Ελλάς επιστρατεύει τας δυνάμεις της ξηράς και 
της θαλάσσης». Ο πρεσβευτής με τη σειρά του δήλω-
σε ότι Σερβία, Βουλγαρία και Μαυροβούνιο κάνουν 
το ίδιο. Στις 17 Σεπτεμβρίου 1912 δημοσιεύθηκε το 
διάταγμα της ελληνικής επιστρατεύσεως και στις 22 
Σεπτεμβρίου υπογράφτηκε στη Σόφια η ελληνο-βουλ-
γαρική στρατιωτική σύμβαση. Βάσει αυτής, η Ελλάς σε 
περίπτωση πολέμου θα παρέτασσε δύναμη 120.000 
και η Βουλγαρία 300.000 ανδρών. Ο Ελληνικός Στόλος 
όμως ανελάμβανε την ευθύνη να εμποδίσει την επικοι-
νωνία των Τούρκων με τα εδάφη τους που κατείχαν 
στην Ευρώπη. Από την άλλη, σε περίπτωση κατά την 
οποία οι Κρήτες βουλευτές θα γίνονταν δεκτοί στην 
Ελληνική Βουλή και η Τουρκία κήρυσσε γι’ αυτό πό-
λεμο κατά της Ελλάδος, ο Βουλγαρικός Στρατός θα 
εξαπέλυε επίθεση στη Θράκη.10

8  Ο Λάμπρος Κορομηλάς (1854-1923), γιος του σπουδαίου εκδότη Ανδρέα Κορο-
μηλά, μετά από ευδόκιμη δημοσιογραφική θητεία, κατέλαβε σημαίνουσες διπλω-
ματικές θέσεις και το 1912 ο Βενιζέλος του ανέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών. 
Παραιτήθηκε αργότερα και διορίστηκε πρεσβευτής στο Βουκουρέστι. Το 1920 έφυ-
γε για Αμερική. Πέθανε στην Ουάσινγκτον. Από τα συγγράμματά του βαρύνουσα 
σημασία για την οικονομική ιστορία έχει το έργο Τα οικονομικά της Ελλάδος από 
το 1848 μέχρι του 1903.

9  Γ. Βεντήρης: Η Ελλάς του 1910-1920, Αθήναι 1931,τ. Α΄, σελ. 100.

10  Οι Κρήτες βουλευτές είχαν συναντήσει αρχικά τη δυναμική αντίδραση του Βε-
νιζέλου στην προσπάθειά τους να εισέλθουν ipso jure στην ελληνική Βουλή. Ο 
Βενιζέλος δεν ήθελε να δώσει –ενώ ακόμη η Ελλάς ήταν απαράσκευη– «πάτημα» 
στην Τουρκία να επιτεθεί. Τώρα, με το άρθρο 4 της μυστικής στρατιωτικής ελληνο-
βουλγαρικής συμβάσεως, τα πράγματα άλλαξαν άρδην.
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τα μετά τη συνθήκη [του Λονδίνου  
του Μαΐου του 1913]
Όσο και αν η Μεγάλη Βρετανία –τουλάχιστον σε ορι-
σμένα κλιμάκιά της– γνώριζε και μερικώς συντόνιζε 
την υπογραφείσα συμφωνία [με την οποία τερματίστη-
κε ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος], δεν έλειψαν από άλ-
λες ισχυρές δυνάμεις η έκπληξη και η απορία για τον 
πέπλο του μυστηρίου που κάλυψε όλη τη διαδικασία. 
Χωρίς αμφιβολία και ο πρεσβευτής της Υψηλής Πύλης 
στην Αθήνα είχε αντιληφθεί αυτήν την κινητικότητα και 
ενημέρωσε σχετικά τον Αυστριακό πρεσβευτή Μπρά-
ουν, ο οποίος με τη σειρά του ρώτησε τον προ του Λ. 
Κορομηλά Έλληνα υπουργό των Εξωτερικών Ιωάννη 
Γρυπάρη11 αν όντως διεξάγονται συνομιλίες μεταξύ 
Σόφιας και Αθηνών. Ο Γρυπάρης απάντησε αρνητι-

11  Ο Ιωάννης Γρυπάρης (1852-1922) είχε γεννηθεί στη Μύκονο. Διακρίθηκε ως δι-
πλωμάτης, Το 1910 ήταν μετά από πολυετή και ευδόκιμη θητεία πρεσβευτής στην 
Κων/πολη. Ο Ε. Βενιζέλος τον κάλεσε και του ανέθεσε το αξίωμα του υπουργού 
των Εξωτερικών. Το 1912 κι ενώ άρχισαν οι ζυμώσεις που περιγράψαμε, ο Γρυπά-
ρης επανήλθε ως πρεσβευτής στην Κων/πολη, όπου τον βρήκε ο πόλεμος. Μετά 
τον πόλεμο, υπηρέτησε στη Βιέννη και ακολούθως χρημάτισε μεγάλος αυλάρχης 
του Αλέξανδρου Α΄ στο μικρό διάστημα της βασιλείας του.

κά. Ο Μπράουν, όπως γράφει στην αυστηρά μυστική 
αναφορά του, άντλησε πληροφορίες και από τον Ιταλό 
πρεσβευτή μαρκήσιο Καρλίτι, ο οποίος τον ενημέρω-
σε ότι όντως διεξάγονται συνομιλίες για πολλά θέματα 
και για πολλούς τομείς αλλά κατά τη δική του εκτίμηση 
«αι εν λόγω συνομιλίαι έχουν μάλλον πλατωνικό χα-
ρακτήρα»!

Η Αυστρία είχε κάθε λόγο να ενδιαφέρεται για 
τα όσα διαδραματίζονταν στα Βαλκάνια. Με δική της 
προστασία είχε αρχίσει η αλβανική εξέγερση ή μάλλον 
ανταρσία και όπως έχει λεχθεί, ποτέ δεν έπαυσε να 
έχει στόχο την έξοδό της στο Αιγαίο διά της καταλή-
ψεως της Θεσσαλονίκης. Αλλ’ αφότου έγινε η τελική 
συμφωνία στη Σόφια, το μυστικό σύμφωνο έγινε, όπως 
λέμε στη λαϊκή γλώσσα «βούκινο».

Πολλοί παράγοντες των Μεγάλων Δυνάμεων 
έτριβαν τα μάτια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Γάλ-
λος πρωθυπουργός Πουανκαρέ, που πρόσφατα είχε 
υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία για τη δημιουργία 
της «Αντάντ», ταξίδεψε ως την Πετρούπολη για να 
διαμαρτυρηθεί στον Ρώσο πρωθυπουργό Σαζόνωφ, 
νομίζοντας πως η Ρωσία ήταν ο αρχιτέκτονας της σερ-
βο-βουλγαρικής συμμαχίας, και μάλιστα του δήλωσε 

Οι πρωτεργάτες της Νίκης των Βαλκανικών Πολέμων: Βασιλιάς Κωνσταντίνος, πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος, αρχιστράτηγος Π. Δαγκλής, ναύαρχος Π. Κουντουριώτης. 
Επιστολικό δελτάριο (αρχείο Χαΐτογλου).
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πως η χώρα του δεν θα ευνοούσε πόλεμο στη Βαλκα-
νική για την προώθηση των ρωσικών συμφερόντων. Τις 
απόψεις του Πουανκαρέ συμμεριζόταν και η Αγγλία, η 
οποία, παρότι σύμμαχος με τη Ρωσία, δεν ήθελε και 
αυτή να δει τη Ρωσία να επανεισδύει στα πράγματα 
της Βαλκανικής.

Στην Ελλάδα, μετά την υπογραφή της συνθή-
κης επικρατούσε πολεμικός πυρετός. Την πλέον 
φιλοπόλεμη διάθεση επεδείκνυαν ο διάδοχος και 
αρχιστράτηγος Κωνσταντίνος και το επιτελείο του 
που ήθελαν να αποπλύνουν το όνειδος της ήττας 
του 1897 που βάραινε πάνω τους. Αντίθετα, ο βασι-
λιάς Γεώργιος Α΄, που βρισκόταν στη γενέτειρά του 
στη Κοπεγχάγη, ανησυχούσε για τις εξελίξεις, βλέ-
ποντας τους πάντες –κι αυτήν ακόμη τη Ρωσία– να 
είναι δυσαρεστημένοι με την βαλκανική «ομαιχμία». 
Φοβόταν πως μια νέα ήττα θα ήταν καταστροφή για 
τη δυναστεία. Γι’ αυτό επέσπευσε την επάνοδο του 
στην Αθήνα. Παρά τις εύλογες –για άνθρωπο που 
είχε υποστεί τόσες δοκιμασίες– ανησυχίες του, δεν 
έδειξε διαθέσεις αρνητικές έναντι του Βενιζέλου. 
Από το Αιξ-Λεμπαίν, συνήθη τόπο παραθερισμού 
του, τηλεγραφούσε: «Έχω απόλυτον εμπιστοσύνην 
εις την κρίσιν του κυρίου Βενιζέλου». Όταν όμως 
έφθασε στις 26 Σεπτεμβρίου στον Κορινθιακό και 
ο Βενιζέλος έσπευσε να τον υποδεχθεί και να τον 
κατατοπίσει αναλυτικά για τα μέχρι τότε πραχθέντα, 
ο Γεώργιος δεν εδίστασε να εκφράσει έναν σκεπτικι-
σμό που ισοδυναμούσε με αρνητισμό. Αυτό σήμαινε 
ανατροπή όλου του διπλωματικού έργου του Βενιζέ-
λου. Ο Γάλλος ιστορικός Εδουάρδος Ντριώ, που είχε 
στενές σχέσεις με την ελληνική Αυλή, στο πολύτιμο 
έργο που έγραψε με τον Lheritier, την «Διπλωματική 
Ιστορία», αναφέρει πως ο Βενιζέλος αναγκάστηκε 
να ομιλήσει ωμά στον Γεώργιο, λέγοντάς του, «Με-
γαλειότατε, ή τον πόλεμον ή το στέμμα σας» (τ. Ε΄, 
σ.76). Φράση που ήταν άμεση απειλή για εκθρόνιση. 
Ο Γ. Βεντήρης στη δική του ιστορία αμφισβητεί ότι ο 
Βενιζέλος μπορεί να μίλησε τόσο ωμά στον Γεώργιο 
και παρότι ο Ντριώ πήρε όλες τις πληροφορίες του 
από το βασιλικό περιβάλλον, νομίζω ότι υπερβάλλει. 
Σε μία στιγμή που χρειαζόταν απόλυτη σύμπνοια, 
αποκλείεται ο Βενιζέλος να μίλησε με τόση ιταμό-
τητα στον Γεώργιο. Πιθανώς να του εξήγησε πως σε 
περίπτωση αντιδράσεως, θα συναντούσε τη γενική 
δυσφορία που θα έκανε αβέβαιη τη θέση του στο 
θρόνο.

Εδώ, κρίνουμε σκόπιμο να απαντήσουμε σε ένα 
πιθανό ερώτημα: Πώς η Βουλγαρία δέχτηκε την Ελ-
λάδα στη συμμαχία, αφού και οι δυο χώρες διεκδι-
κούσαν –και με τον πιο βίαιο τρόπο– τα εδάφη της 
Μακεδονίας; Οι Βούλγαροι κατανοούσαν την ανα-
γκαιότητα του Ελληνικού Στόλου αλλά υποτιμούσαν 
τη δυναμικότητα του Ελληνικού Στρατού. Ο Γ. Κορ-
δάτος γράφει σχετικά:

«Πίστευαν εκεί (στη Σόφια) ότι το πολύ πολύ οι 
Έλληνες να προχωρήσουν προς τα Γιάννενα και 
να περάσουν την Ελασσώνα. Όμως θα ανάγκα-
ζαν τους Τούρκους να κρατήσουν μεγάλες μο-
νάδες στρατού στην Ήπειρο και στα σύνορα της 
Θεσσαλίας. Έτσι δε θάπεφτε όλο το βάρος του 
Τουρκικού Στρατού στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη. Συνακόλουθα δεν θάταν δύσκολο στους 
Βούλγαρους να προχωρήσουν και να φθάσουν 
στη Θεσσαλονίκη, ενώ οι Έλληνες θα αμύνονταν 
ακόμη στα Γιανητσά και Σαραντάπορο» (Γ. Κορδά-
τος οπ.π., τ. Ε΄, σ. 283).

Οι Βούλγαροι δεν είχαν εκτιμήσει σωστά την αναδι-
οργάνωση που είχε συντελεστεί στον Ελληνικό Στρατό, 
το αξιόμαχο των αξιωματικών και στις επιτελικές δυνα-
τότητες του Ελληνικού Στρατηγείου που είχε το στίγμα 
της ήττας του 1897. Αλλά από τότε είχαν παρέλθει 15 
έτη. Και πολλοί είχαν γίνει σοφώτεροι, κάποιοι και γεν-
ναιότεροι. Τη διεύθυνση του Ελληνικού Στρατού είχε 
ο διάδοχος Κωνσταντίνος που διορίστηκε αρχιστράτη-
γος με γενικό επιτελάρχη τον σουλιώτικης καταγωγής 
Π. Δαγκλή. 

Αλλά ο ρόλος του Δαγκλή ήταν μάλλον διακο-
σμητικός. Είχε υποσκελισθεί από το προσωπικό 
επιτελείο του Κωνσταντίνου, το οποίο αποτελούσαν 
οι απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτόν αξιωματικοί που 
είχαν εν πολλοίς συμμερισθεί τη δοκιμασία της ήτ-
τας του 1897 και όλοι είχαν κάνει λαμπρές σπουδές 
στο εξωτερικό, κυρίως σε γερμανικές στρατιωτικές 
σχολές. Συγκεκριμένα τον Κωνσταντίνο, εκτός από 
τον τυπικά παρόντα Δαγκλή, στο Γενικό Στρατηγείο 
τον πλαισίωναν ο αντ/χης Βίκτωρ Δούσμανης, οι λο-
χαγοί Ι. Μεταξάς, Ξ. Στρατηγός, Κ. Πάλλης και Α. 
Εξαδάκτυλος.

Τη διεύθυνση της Στρατιάς Ηπείρου, δηλαδή μι-
ας μεραρχίας, ανέλαβε ο υποστράτηγος Κ. Σαπου-
ντζάκης.
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Ο Ελληνικός Στόλος και η δράση του  
κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους.

η κατάσταση του στόλου -  
Παύλος Κουντουριώτης
Η αναβάθμιση του Ελληνικού Στόλου είχε αρχίσει από 
την εποχή του Χ. Τρικούπη και κατά τον πόλεμον του 
1897 υπήρχε μια υπεροπλία που θα μπορούσε να συμ-
βάλει σε μια ελληνική επιτυχία, αν είχε χρησιμοποιηθεί 
σωστά, δηλαδή συνδυαστικά προς τη δράση του Στρα-
τού. Δυστυχώς όπως έγραψαν τότε πολλοί, ο Ελληνι-
κός Στόλος έδρασε ωσάν να μην υπήρχε. Ο ρόλος του 
ήταν –κατά τους αυτούς επικριτές– διακοσμητικός και 
μάλλον ...ψυχαγωγικός!12

Προ της αφίξεως του Βενιζέλου, η κατάσταση 
του Ελληνικού Στόλου δεν ήταν αυτή που απαιτούσε 
μια νέα αναμέτρηση με την Τουρκία που είχε εξο-
πλισθεί με νέα θωρηκτά. Τα τρία ελληνικά θωρηκτά 
τύπου «Ψαρά» που διέθετε η Ελλάς είχαν παλιώσει 
αισθητά. Αξιόπλοα και αξιόμαχα ήταν τα 8 αντιτορ-
πιλικά τύπου «Θύελλα» και «Νίκη» που είχαν αγορα-
στεί από τις προβενιζελικές κυβερνήσεις. Υπήρχαν 
ακόμη 5 μικρά τορπιλοβόλα που αριθμούσαν το 
καθένα 24 χρόνια ζωής. Παμπάλαιες ήσαν 5 κανο-
νιοφόροι και 4 ατμοδρόμωνες. Κανονικά αυτά τα 
πλοία θα έπρεπε να είχαν αποσυρθεί, αλλά το γεγο-
νός ότι η Τουρκία διέθετε και αυτή μεγάλο αριθμό 
παλαιών σκαφών, έκανε τις ελληνικές Κυβερνήσεις 
να τα κρατούν σε ενέργεια, προβαίνοντας –τουλά-
χιστον ως προς αυτά– σε κάποιες «εμβαλωματικές» 
λύσεις. Αλλ’ επειδή τα «εμβαλώματα» δεν παρέχουν 
ασφαλείς εγγυήσεις είχε αποφασιστεί η αγορά ενός 
νέου θωρηκτού που να δίνει υπεροχή στον Ελληνι-
κό Στόλο, κι ακόμη κάτι πρωτοποριακό: αγορά ενός 
υποβρυχίου!

Το θωρηκτό που μετά από λίγο έγινε πλοίο - θρύ-

12  Ο Ελληνικός Στόλος του 1897, καίτοι κυριαρχών επί της θαλάσσης, ουδεμίαν 
υποστήριξιν παρέσχεν εις τον αγώνα, ένεκα παντελούς ελλείψεως συνεννοήσεως 
και συνεργασίας και συνεργασίας μεταξύ των επιτελείων ξηράς και θαλάσσης. 
Ουδεμία προπαρασκευή ή σχέδιον ενεργείας υπήρξεν διά κοινήν ενέργειαν, 
εφ’ όσον κλασική και πλήρης αμάθεια επεκράτει και εις την Πολιτική Ηγεσία και 
εις τας Ανώτατες Διοικήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, ως προς την στρατηγικήν 
κατεύθυνσιν συνδυασμένων επιχειρήσεων Στρατού και Στόλου. «Άμα τη ενάρξει 
των εχθροπραξιών, το κύριο τμήμα του Στόλου, αποτελούμενον εκ των θωρηκτών 
«Σπέτσαι» και «Ύδρα», των 3 ατμομυοδρομικών και τινων τορπιλλοβόλων, μετά 
τινας περιπολίας ανά τον Θερμαϊκόν, εναυλόχει διαρκώς εις τας Σποράδας, ένθα 
οι δύται του ησχολούντο εις το ψάρεμα αστακών διά τα τραπέζας των επιτελείων» 
(Θ. Πάγκαλος: Απομνημονεύματα, τ. Α, σελ.28).

λος (και παραμένει πλοίο - θρύλος παρά τις κατά και-
ρούς γελοιοποιήσεις του) ήταν ιταλικής κατασκευής. 
Είχε ναυπηγηθεί κατόπιν ειδικής παραγγελίας από 
την Ιταλική Κυβέρνηση στα ναυπηγεία του Ορλάντο 
του Λιβόρνο μαζί με τα δύο άλλα ομοιότυπα θωρηκτά, 
το «Σαν Τζιόρτζιο» και το «Πίζα». Αλλ’ επειδή η Ιταλι-
κή Κυβέρνηση θεώρησε ότι είχε καλύψει τις ανάγκες 
με τα δύο προαναφερόμενα θωρηκτά, το τρίτο έμει-
νε στη διάθεση του ναυπηγείου Ορλάντο, το οποίο 
έσπευσε να το εκποιήσει. Αρχικά αποτάθηκε προς 
την Τουρκία αλλά η τότε Σουλτανική Κυβέρνηση λό-
γω οικονομικής δυσπραγίας δεν συναίνεσε στην προ-
σφορά. Και τότε έφθασε στην Αθήνα ο διευθυντής 
των ναυπηγείων και άρχισε τις διαπραγματεύσεις με 
την κυβέρνηση Μαυρομιχάλη. Αυτός, γνωρίζοντας 
επαρκώς τις αδυναμίες του Στόλου, συγκατένευσε 
στην αγορά του θωρηκτού έναντι του ποσού των 
22.300.000 δραχμών.

Ως πρώτη δόση, 8.000.000 δραχμές, χρησιμο-
ποίησε το ποσόν που ήταν στη διάθεση του Ναυτικού 
Ταμείου από την κληρονομιά που άφησε ο Μετσοβί-
της εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέρωφ, ο οποίος 
με διαθήκη του όριζε ότι το 20% της περιουσίας του 
θα έπρεπε να διατεθεί για τη ναυπήγηση πολεμικού 
πλοίου που θα ήταν στη διάθεση της Σχολής Δοκίμων 
για την εκπαίδευση των μαθητών της. Η κυβέρνηση 
Μαυρομιχάλη πολύ ορθά προέκρινε, αντί της αγοράς 
εκπαιδευτικού, την αγορά ενός νέου καταδρομικού, 
διότι τα νέφη του πολέμου έρχονταν και, όπως λέει ο 
Θουκυδίδης, «οι καιροί του πολέμου ου μενετοί».

Το υπόλοιπο της δαπάνης θα εκάλυπτε κατά 
δόσεις το Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι το θωρηκτό αγο-
ράστηκε και ονομάστηκε προς τιμήν του εθνικού ευ-
εργέτη (αυτό άλλωστε προέβλεπε και η διαθήκη του) 
«Γεώργιος Αβέρωφ». Μετά την ολοκλήρωση των ναυ-
πηγικών εργασιών, το νεότευκτο θωρηκτό διατάχθηκε 
να κάνει τον παρθενικό του πλουν προς την Αγγλία 
για να μετάσχει στις εκεί τελούμενες εορταστικές εκ-
δηλώσεις για την ανάρρηση στον αγγλικό θρόνο του 
Γεωργίου Ε΄.

Αλλά κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Πλύμουθ, 
το ελληνικό πλέον θωρηκτό προσέκρουσε ελαφρά σε 
έναν ύφαλο και έπαθε μια μικρή βλάβη, η οποία σύ-
ντομα αποκαταστάθηκε. Όταν το «Γεώργιος Αβέρωφ» 
ήλθε στην Ελλάδα, έγινε ναυαρχίδα του Ελληνικού 
Στόλου. Χάρη στην αγορά αυτή, που ολοκληρώθηκε 
επί των ημερών της διακυβέρνησης της χώρας από 
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τους φιλελευθέρους, ο Ελληνικός Στόλος εξασφάλισε 
την υπεροπλία έναντι του Τουρκικού.

Για την υπεροπλία αυτή δεν αρκούσαν οι δυνατό-
τητες του θωρηκτού. Χρειαζόταν και η ευτολμία ενός 
ναυάρχου που θα του έδινε ψυχή από τη δική του 
ψυχή. Άλλωστε, από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα 
ισχύει η θουκυδίδεια ρήση «Άνδρες γαρ ου πόλις και 
ου τείχη και νήες ανδρών κεναί» (Ζ, 77). Δηλαδή οι άν-
δρες είναι η σωστική δύναμη της πόλης και όχι τα τείχη 
και τα πλοία που είναι άδεια από άνδρες, με την έννοια 
ότι δεν υπάρχει σε αυτούς ανδρικό φρόνημα. Ο Ελλη-
νικός Στόλος διέθετε γενναία πληρώματα αλλά χρεια-
ζόταν και ο εμπνευσμένος ηγέτης. Και αυτός βρέθηκε 
στο πρόσωπο του Παύλου Θεοδώρου Κουντουριώτη, 
εγγονού του Γεωργίου Κουντουριώτη που διακρίθηκε 
ως πολιτικός στη διάρκεια του Αγώνα της Εθνεγερσί-
ας. Ο Παύλος Κουντουριώτης γεννήθηκε στην Ύδρα 
το 1855. Μορφώθηκε στην Αθήνα και, ακολουθώντας 

τη ναυτική παράδοση του νησιού του, κατετάγη στο 
Ναυτικό. Κατά την έκρηξη της κρητικής επαναστάσε-
ως του 1896 ήταν κυβερνήτης του ατμομυοδρόμωνα 
«Αλφειός» και μετείχε του στολίσκου που είχε ως απο-
στολή την ενίσχυση των Κρητών επαναστατών και την 
παρεμπόδιση μεταφοράς τουρκικών στρατευμάτων με 
τουρκικά πλοία στο επαναστατημένο νησί. Οι Ευρω-
παίοι ναύαρχοι αντέδρασαν και τότε η Ελληνική Κυ-
βέρνηση ανακάλεσε όλα τα πλοία πλην του «Αλφειού» 
και του «Πηνειού» (κυβερνήτης Ι. Μιαούλης), στους 
οποίους η Κυβέρνηση έδωσε αυστηρή εντολή «να 
αντιτάξουν δικαίαν βίαν κατ’ αδίκους βίας, έστω και 
με κίνδυνο καταβυθίσεως των σκαφών των».

Ο Κουντουριώτης εξεπλήρωσε με σταθερότητα τη 
ληφθείσα εντολή και κατέκτησε τον θαυμασμό των ξέ-
νων ναυάρχων για την αποφασιστικότητά του. Λίγους 
μήνες μετά, όταν άρχισε ο Πόλεμος του 1897, ο Π. 
Κουντουριώτης και τα τορπιλοβόλα «14» και «16» είχαν 

Θερμαστές του θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ». Οι αφανείς ήρωες του πολέμου. Εργάζονταν κάτω από σκληρές συνθήκες (η θερμοκρασία ήταν αφόρητη) για να μπορεί 
το «Γεώργιος Αβέρωφ» να πετύχει τις ταχύτητές του που έδωσαν εν πολλοίς τη νίκη στις ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου (Γεωργίου Ρούσσου, «Νεώτερη Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους 1826-1974», εκδ. Ελληνική Μορφωτική Εστία).
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την μοναδική φονική επιχείρηση του Ναυτικού στις 11 
(παλ.ημ.) Απριλίου στη Λεπτοκαρυά13.

Τέσσερα χρόνια αργότερα (1901) είχε το προνόμιο, 
ως κυβερνήτης του ευδρόμου «Ανδρέας Μιαούλης», 
να διασχίσει τον Ατλαντικό και να πλεύσει στις ακτές 

13  Πρόκειται για μια από τις ελάχιστα γνωστές πτυχές της ναυτικής μας ιστορίας και 
κρίνουμε σκόπιμο να δώσουμε συνοπτικά μερικές πληροφορίες για αυτή. Στην 
Λεπτοκαρυά, κοντά στην ακτή, υπήρχαν οι αποθήκες τροφίμων και πολεμοφοδίων 
του Ετέμ Πασά, του Τούρκου αρχιστρατήγου στον πόλεμο του 1897. Μοίρα του 
Ελληνικού Στόλου βομβάρδισε και με αγήματα έκαψε τις αποθήκες. Οι Τούρκοι 
αποκατέστησαν τις ζημιές αμέσως και γι’ αυτό διατάχθηκε ο Κουντουριώτης –τότε 
πλωτάρχης– με τον «Αλφειό» και τα τορπιλοβόλα «14» (κυβερνήτης Ι. Βρατσάνος) 
και «16» (κυβερνήτης Εμ. Αντωνιάδης) να σπεύσουν και να ολοκληρώσουν την 
καταστροφή. Η επιχείρηση έγινε την Μεγάλη Πέμπτη (11/4/1897). Ένας εντόπιος 
γέροντας, κυβερνήτης ιστιοφόρου, ειδοποίησε τους Έλληνες αξιωματικούς ότι 
δεν υπήρχε παρουσία Τουρκικού Στρατού στην ακτή. Τα ελληνικά πολεμικά έριξαν 
βάρκες, γεμάτες με ναύτες, για να ολοκληρώσουν την καταστροφή των αποθη-
κών. Αλλά 300 Τούρκοι οχυρωμένοι πίσω από σάκους με αλεύρι, υποδέχθηκαν 
τους αποβιβαζόμενους με σφοδρά πυρά. Μεταξύ των νεκρών ήταν και ανθυπο-
πλοίαρχος Αντωνιάδης. Ο Κουντουριώτης έστειλε τον εντόπιο καπετάνιο με βάρκα 
για να διαπραγματευθεί την παράδοση των νεκρών. Αλλά και η δική του βάρκα 
βυθίστηκε από τα τουρκικά πυρά. Ωστόσο, οι Τούρκοι παρέδωσαν τους νεκρούς 
στους προύχοντες της Λεπτοκαρυάς για να φροντίσουν τον ενταφιασμό τους. Δεν 
είναι αληθές ότι βεβήλωσαν τα πτώματα, όπως άλλοτε είχε γραφεί.

των ΗΠΑ. Ακολούθως διορίσθηκε υπασπιστής του Γε-
ωργίου Α΄ και το 1909 είχε, ως αρχηγός μοίρας του 
Στόλου, τη διεύθυνση των μεγάλων ναυτικών γυμνα-
σίων. Ο Ε. Βενιζέλος, για λόγους που θα εξηγηθούν 
παρακάτω, την ημέρα της κηρύξεως του πολέμου (5 
Οκτωβρίου 1912) τον προήγαγε σε υποναύαρχο και 
του ανέθεσε την αρχηγία του Στόλου του Αιγαίου, δη-
λαδή κατ’ ουσίαν όλου σχεδόν του Στόλου. Ο Κουντου-
ριώτης ύψωσε το διακριτικό του σήμα στο «Γεώργιος 
Αβέρωφ», την ναυαρχίδα του Στόλου. Κυβερνήτης του 
σκάφους ήταν ο Σοφοκλής Δούσμανης.

Ο Στόλος είχε, στη μικρή τότε περίοδο διακυβερ-
νήσεως του Βενιζέλου, αρκετά ενισχυθεί. Κατά πρώτο 
λόγο η Κυβέρνηση αποπλήρωσε το ποσό για τα ναυπη-
γηθέντα θωρηκτά και, όπως γράφει ο Γ. Δαφνής, εφο-
δίασε το Στόλο «με τορπίλλες και πυρομαχικά». Κι ενώ 
πλησίαζε η ώρα του πολέμου, αγόρασε από την Αγ-
γλία τέσσερα ανιχνευτικά («Λέων», «Αετός», «Ιέραξ», 
«Πάνθηρ») που ήσαν ταχύτατα και «άπιαστα» από τα 
τουρκικά. Προηγουμένως είχαν αγορασθεί δύο νέα 
αντιτορπιλικά τύπου «Νέας Γενεάς». Με τα πλοία αυτά 

Το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» σε επιστολικό δελτάριο της εποχής. Πάνω ο Ναύαρχος και Νικητής των Βαλκανικών Πολέμων Παύλος Κουντουριώτης και ο εθνικός 
ευεργέτης Γεώργιος Αβέρωφ (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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ο Ελληνικός Στόλος αποκτούσε τυπικά την υπεροπλία 
στο Αιγαίο.14

Αλλ’ ο Βενιζέλος που γνώριζε ότι η κυριαρχία στον 
κατά θάλασσα αγώνα θα ισχυροποιούσε την ελληνική 
παρουσία στη Βαλκανική Συμμαχία και ξέροντας (είχε 
ευτυχώς ναυτικοκρατική αντίληψη) πόσο «ιδιότροπο» 
είναι το θαλάσσιο στοιχείο, ήθελε να έχει, εν όψει του 
πολέμου, μια σαφέστερη αντίληψη των ναυτικών δυ-
νατοτήτων της Ελλάδος. Σε σύσκεψη του Υπουργικού 
Συμβουλίου εκάλεσε τους ανώτατους αξιωματικούς 
του Ναυτικού. Ένας από αυτούς ήταν και ο Κουντου-
ριώτης που ήταν αρχηγός της μοίρας των θωρηκτών. 
Οι λοιποί αξιωματικοί, παίρνοντας το λόγο, ζητούσαν 
αγορά νέων πολεμικών σκαφών για την αντιμετώπι-
ση του Τουρκικού Στόλου και έτσι να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στην αποστολή που τους ανέθετε ο Βε-
νιζέλος, δηλαδή να εξασφαλίσουν τις θαλάσσιες συ-
γκοινωνίες και την κινητοποίηση του Στρατού. Μόνον 

14  Στα πλοία αυτά πρέπει να προστεθούν και 6 εμπορικά που μετατράπηκαν σε 
βοηθητικά.

ο Κουντουριώτης έμεινε σιωπηλός, βλέποντας πως ο 
Στόλος περιοριζόταν σε ρόλο υποβοηθητικό (κάτι που 
έγινε στον Μικρασιατικό Πόλεμο). Αυτός ήθελε ο Στό-
λος να παίξει ρόλο συμπρωταγωνιστικό. Γι’ αυτό παίρ-
νοντας τον λόγο τελευταίος, δήλωσε τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, καλά τα είπαν οι συνάδελφοί 
μου. Εν τούτοις θα εξασφαλίσωμεν τας συγκοινω-
νίας και θα κλείσωμεν τους Τούρκους στα Δαρδα-
νέλλια. Κι αν ξεμυτίσουν θα τους τσακίσωμεν».

Με τη άποψη του Κουντουριώτη συντάχθηκε και 
ο αρχιεπιστολέας του Στόλου Σοφοκλής Δούσμανης. 
Αλλ’ ο Κουντουριώτης δεν αρκέστηκε σε αυτό. Ξέρο-
ντας το ποια σημασία θα έχει η ενεργός δράση του 
Στόλου στον αναμενόμενο πόλεμο, κάλεσε στο γρα-
φείο του τον ναυτικό σύμβουλο του Βενιζέλου και του 
είπε τα ακόλουθα:

«Εγώ δεν τα καταφέρνω στα λόγια. Ίσως δεν 
κατόρθωσα να μεταδώσω στον πρωθυπουργόν 
την πεποίθησίν μου διά την επάρκειαν του Στόλου. 

Ο ατμομυοδρόμωνας «Αλφειός» κατά τα γυμνάσια με τα ιστία στο Σαρωνικό, 17 Νοεμβρίου 1904 («Ο Ελληνικός Στόλος στις αρχές του 20ού αιώνα. Φωτογραφικές μνήμες 
ναυάρχου Νικολάου Μακκά» Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο).
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Πιθανόν να του έμειναν αμφιβολίαι από τας γνώ-
μας των άλλων. Ειπέ του Προέδρου να μην διστά-
ση, να τραβήξη εμπρός. Τους κάνομε καλά τους 
Τούρκους με τα καράβια που έχομε».

Αυτά διαβιβάστηκαν στον Βενιζέλο και έτσι στην 
τελευταία συνεδρίαση για τα ναυτικά ζητήματα, παρό-
λο που κάποιος τόνισε την ανάγκη αγοράς και άλλων 
πολεμικών, ο Βενιζέλος με απορία παρατήρησε ότι 
ο Κουντουριώτης είναι της γνώμης πως δεν υπάρχει 
χρεία αγοράς νέου πλοίου. Και τότε πήρε την απάντη-
ση: «Με την καρδιά που έχει ο αρχηγός, του φαίνονται 
πολλά και τα υπάρχοντα πλοία».

Ο Βενιζέλος, βάζοντας την καρδιά σε υπέρτερη 
θέση από τα πολεμικά σκάφη, διόρισε, όπως προε-
λέχθη, τον Κουντουριώτη αρχηγό του Στόλου αλλά, 
ρεαλιστής καθώς ήταν, ενέκρινε και την αγορά των 
τεσσάρων ανιχνευτικών. Στις 4 Οκτωβρίου επιδόθηκε 
στη Υψηλή Πύλη το τελεσίγραφο και την επομένη κη-
ρύχθηκε επίσημα ο πόλεμος. Το απόγευμα ο βασιλιάς 
Γεώργιος Α΄, ο πρωθυπουργός και το Υπουργικό Συμ-
βούλιο κατέβηκαν στο Φάληρο για να ξεπροβοδίσουν 

τον Στόλο που ήταν έτοιμος για τον απόπλου. Κάτω 
από τα γιγάντια πυροβόλα του «Γεώργιος Αβέρωφ», ο 
Βενιζέλος ομίλησε προς τους αξιωματικούς και τους 
ναύτες και όρισε προς αυτούς την ιστορική τους απο-
στολή: «Η πατρίς δεν σας ζητεί μόνον να αποθάνετε 
υπέρ Αυτής. Τούτο θα ήτο το ολιγότερον. Οφείλετε να 
νικήσετε».

η Συνθήκη του Βουκουρεστίου  
(28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1913)15

α) Πώς φθάσαμε σ’ αυτή
Με τη συνθήκη αυτή τερματίζονται επισήμως οι Βαλ-
κανικοί Πόλεμοι. Αλλά για να φθάσουμε ως την τελι-
κή υπογραφή, πολλά διαδραματίστηκαν στο προσκή-
νιο, κυρίως όμως στο παρασκήνιο. Η Βουλγαρική 

15  Για τη συνθήκη του Βουκουρεστίου σε συνάρτηση με την Ελλάδα βλ. τις εισηγή-
σεις που έγιναν στη Θεσσαλονίκη μεταξύ 16-18 Νοεμβρίου 1988 υπό τον τίτλο 
«Συμπόσιο: Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλάδα, 75 χρόνια από την απε-
λευθέρωση της Μακεδονίας» εκδ. Institute for Balkan Studies, Θεσσαλονίκη 
1990, σ. 207.

Το καταδρομικό «Ναύαρχος Ανδρέας Μιαούλης». Χρησιμοποιήθηκε για υπερπόντιους εκπαιδευτικούς πλόες δοκίμων καθώς και για επίδειξη της σημαίας. Ήταν ένα από 
τα πιο όμορφα πλοία της εποχής («Ο Ελληνικός Στόλος στις αρχές του 20ού αιώνα. Φωτογραφικές μνήμες ναυάρχου Νικολάου Μακκά» Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο).
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Κυβέρνηση προ του κινδύνου ολοσχερούς διαλύ-
σεως του βουλγαρικού Κράτους, απεγνωσμένα ζη-
τούσε ανακωχή. Ο Φερδινάνδος, ο «τσαρίσκος» της 
Βουλγαρίας, προσέφυγε προς τους πάντες, ακόμη 
και στον τσάρο της Ρωσίας και ζήτησε την παρέμβα-
σή του. Ο Κωνσταντίνος, όμως, όπως ήδη έχουμε 
αναφέρει, απέρριπτε την ανακωχή ή, μάλλον, ήθελε 
να την επιβάλει με όρους νικητή. Σ’ ένα τηλεγρά-
φημά του προς τον Βενιζέλο γράφει: «Η Βουλγαρία 
πρέπει να αποταθεί προς ημάς. Την ειρήνην πρέπει 
να υπογράψωμεν επί του πεδίου της μάχης (...). Πά-
ση θυσία πρέπει να κρατήσωμεν τα ξένας δυνάμεις 
εις απόστασιν». 

Οι ξένες δυνάμεις –και μ’ αυτό εννοούμε τις Μεγά-
λες Δυνάμεις– ήσαν πανταχού παρούσες και πάντοτε 
επεμβαίνουσες. Όταν μάλιστα ο Ρουμανικός Στρατός 
πέρασε τον Δούναβη και απείλησε τη Σόφια, ένας φό-
βος κατέλαβε τις κυβερνήσεις των δυνάμεων αυτών, 
μήπως το βουλγαρικό Κράτος διαλυθεί στα «εξ ων συ-
νετέθη». Ο Γάλλος μάλιστα πρεσβευτής στην Αθήνα 
ήταν ιδιαίτερα πιεστικός προς τον Βενιζέλο16. Ενδεικτι-
κό είναι το ακόλουθο περιστατικό:

«Σε παρατήρηση του Γάλλου πρεσβευτή στην 
Αθήνα, ότι “αρνουμένη η Ελλάς να τερματίση τας 
εχθροπραξίας όχι μόνον θέτει εις κίνδυνον την 
ευρωπαϊκή ειρήνη αλλά καθιστά συζητήσιμα τα 
επιτεύγματα του στρατού της”, ο Βενιζέλος αντέ-
τεινε με ασυνήθιστη οξύτητα: “Λυπούμαι για το 
διάβημά σας. Αφού ώθησα την διαλλακτικότητά 
μου μέχρι σημείου ώστε να επιτρέψω εις τους 
Βουλγάρους να παρασκευάσουν ανέτως την 
επίθεσίν των, οφείλω τώρα να τους δώσω καιρόν 
όπως οργανωθούν εκ νέου. Διότι αυτό σημαίνει 

16  Η Γαλλία πάντως είχε πολλούς λόγους να ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των βαλ-
κανικών ζητημάτων και ιδιαίτερα για τις πολιτικές προοπτικές της Ελλάδος. Δεν 
ήθελε την κατάρρευσή της για δύο βασικούς λόγους: Πρώτον διότι πολλά γαλλικά 
τραπεζικά κεφάλαια είχαν επενδυθεί στην Ελλάδα και δεύτερον η οργάνωση του 
Ελληνικού Στρατού είχε γίνει από Γάλλους αξιωματικούς. Εμμέσως μια ήττα του 
Ελληνικού Στρατού θα ήταν μια ήττα της γαλλικής στρατιωτικής επιστήμης. Υπήρχε, 
όμως, και κάτι σοβαρώτερο που ερέθιζε το ενδιαφέρον του Γάλλου πρωθυπουρ-
γού Πουανκαρέ (Poincare):
«Αυτό που τον ενδιέφερε περισσότερο ήταν η κατοχύρωση της γαλλικής επιρροής 
στην Ανατολική Μεσόγειο απέναντι στον ιταλικό επεκτατισμό. Και αυτό είναι που 
συνέδεσε περισσότερο τα γαλλικά με τα ελληνικά στρατηγικά συμφέροντα» (Ελένη 
Γαρδίκα - Κατσιαδάκη: Ο συσχετισμός των δυνάμεων και η Ελλάδα στη Συνθήκη 
του Βουκουρεστίου, από το Συμπόσιο Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου και η Ελλά-
δα, Θεσσαλονίκη 1990, σ. 49). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Γαλλία ήθελε να δει 
συντετριμμένη τη Βουλγαρία.

έναρξις των διαπραγματεύσεων άνευ προηγου-
μένης εξασφαλίσεως. Θα ήμην εγκληματίας αν 
το εδεχόμην!”»17.

Αλλά η βαθεία διείσδυση του Ελληνικού Στρατού 
εντός δυσβάτου βουλγαρικού εδάφους και ο κίνδυνος 
αποκοπής από τις βάσεις ανεφοδιασμού, σε συνδυα-
σμό με το σταμάτημα της πολεμικής δράσης από την 
πλευρά των Σέρβων ενείχαν όλα αυτά τον κίνδυνο να 
μεταβληθεί σε πανωλεθρία ο μέχρι τότε στρατιωτικός 
θρίαμβος. Την πρωτοβουλία για τη συνάντηση στο 
Βουκουρέστι αντιπροσώπων όλων των αντιμαχόμενων 
πλευρών είχε ο βασιλιάς της Ρουμανίας, Κάρολος. Ο 
ρεαλιστής Βενιζέλος, που είχε αντιληφθεί την δυσχερή 
θέση στην οποία είχε περιέλθει ο Ελληνικός Στρατός, 
αλλά και για να μη δυσαρεστήσει τον Ρουμάνο βασιλιά 
(η Ελλάς είχε ακόμη τεράστια συμφέροντα στη Ρουμα-
νία) έσπευσε –αφού προηγουμένως συναντήθηκε με 

17  Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄, σελ.353.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος
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τον Κωνσταντίνο για να έχει μια τελευταία διαβούλευ-
ση μαζί του– στο Βουκουρέστι. Εκεί συναντήθηκαν οι 
εκπρόσωποι της Ρουμανίας, Σερβίας, Μαυροβουνίου 
και Ελλάδος από την μία, και από την άλλη εκπρόσωποι 
της Βουλγαρίας. Οι εργασίες άρχισαν στις 17/30 Ιου-
λίου 1913 υπό την προεδρία του υπουργού των Εξω-
τερικών της Ρουμανίας Μαγιορέσκο, που εκλέχθηκε 
μόνιμος πρόεδρος της διασκέψεως. Με πρόταση του 
Μαγιορέσκο, η οποία εγκρίθηκε, αποφασίστηκε πεν-
θήμερη ανακωχή.

Ο Βενιζέλος με την διπλωματική του ευκινησία 
και την προσωπική του γοητεία, απομόνωσε απαρχής 
την βουλγαρική αντιπροσωπεία και αποδέχθηκε την 
ανακωχή υπό την προϋπόθεση να τεθεί ως ανατο-
λικό όριο της Ελλάδος η «μισγάκεια» του Νέστου (η 
«μισγάκεια» είναι λέξη ομηρική (Δ 453) και σημαίνει 

τόπο όπου σμίγουν («μίσγουν») δύο ποτάμια). Ο Κων-
σταντίνος διαφώνησε με τις αρχικές υποχωρήσεις του 
πρωθυπουργού και ο Βενιζέλος υπέβαλε παραίτηση. 
Αυτή η αδιαλλαξία του Κωνσταντίνου εξυπηρετούσε 
τις πολιτικές επιδιώξεις της Ρωσίας που δεν ήθελε να 
βγει από τον πόλεμο εκμηδενισμένη η Βουλγαρία. Συ-
νεπώς, ο Βενιζέλος είχε να αντιμετωπίσει ένα δίδυμο 
με αντικρουόμενα βέβαια συμφέροντα που, ωστόσο, 
στο θέμα της Βουλγαρίας είχε σύμπτωση απόψεων. 
Ευτυχώς για την Ελλάδα στο περιβάλλον του Κωνστα-
ντίνου επεκράτησαν δεύτερες σκέψεις. Το θέμα διευ-
θετήθηκε, ο Βενιζέλος ανακάλεσε την παραίτησή του 
και ο Κωνσταντίνος του απένειμε τον μεγαλόσταυρο!

Η ανακωχή ήταν μεγάλη απαντοχή για τον Ελλη-
νικό Στρατό που είχε εξαντλήσει κάθε όριο αντοχής. 
Ωστόσο δεν υπεχώρησε ούτε σπιθαμή και αυτό επέ-

Ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης
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τρεψε στον Βενιζέλο να διαπραγματεύεται από θέση 
ισχύος. Στη συνδιάσκεψη μετείχαν και εκπρόσωποι των 
Μεγάλων Δυνάμεων. Η Αυστρία και η Ιταλία –καθεμιά 
για τους δικούς της λόγους– ήσαν εχθρικές έναντι της 
Ελλάδος. Η Γαλλία και η Αγγλία, από αντίθεση προς τις 
προηγούμενες δυνάμεις ήσαν φιλικές. Ο Κάιζερ Γου-
λιέλμος, βλέποντας τις παρά προσδοκίαν τις επιτυχίες 
του Ελληνικού Στρατού και Στόλου και θεωρώντας πως 
η Ελλάς είναι η ανερχόμενη δύναμη της Βαλκανικής, 
έδωσε εντολή στους αντιπροσώπους της Γερμανίας να 
υποστηρίξουν τις ελληνικές διεκδικήσεις επί της Ανατ. 
Μακεδονίας.18

Όπως θα δούμε παρακάτω, η Ιταλία, μετά τις υπο-
χωρήσεις της Ελλάδος στο ζήτημα της Β. Ηπείρου και 
των Δωδεκανήσων, υποστήριξε τις ελληνικές θέσεις. 
Το ίδιο έκανε και η Ρουμανία μετά την αποδοχή εκ μέ-
ρους του Βενιζέλου να ιδρυθούν «ρουμανικά» σχολεία 
στα «κουτσοβλαχικά» χωριά της Πίνδου.

18  Η Γερμανία υπέθαλψε την ελληνορουμανική προσέγγιση και γι’ αυτό «ευνοού-
σε την παραχώρηση των βλαχόφωνων της Πίνδου στην Ελλάδα υπό εγγυήσεις, 
ούτως ώστε να επιτύχει την ελληνορουμανική προσέγγιση» (Ελένη Γαρδίκα- Κα-
τσιαδάκη, οπ.π., σ.49).

β) η διπλωματική μάχη
Η μάχη αυτή υπήρξε εφάμιλλη των στρατιωτικών 

μαχών. Από την πρώτη συνεδρίαση είχε αποφασισθεί 
ότι στη Συνδιάσκεψη θα έφθαναν τα θέματα για τα 
οποία είχε προηγηθεί συμφωνία. Αυτό επέβαλλε μια 
σειρά περίτεχνων επί μέρους διαπραγματεύσεων ή, 
όπως θα λέγαμε στην πολιτική αργκό, «παζαρέμα-
τα», για να πετύχει κάθε κράτος τον επιδιωκόμενο 
σκοπό του. Κατά την Πέμπτη συνεδρία (22 Ιουλίου/4 
Αυγούστου) ο Μαγιορέσκο ανακοίνωσε ότι επήλθε 
συμφωνία ανάμεσα στην Ρουμανία και στην Βουλγα-
ρία, αλλά ετόνισε ότι αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί 
σαν κάτι το ξεχωριστό, «αλλ’ ως μέρος απλώς των 
εργασιών της συνδιασκέψεως». Τούτο εσήμαινε ότι η 
συμφωνία δεν θα ίσχυε, αν δεν είχε την έγκριση των 
λοιπών εμπολέμων κρατών. Ακόμη ο Μαγιορέσκο 
επρότεινε να παραταθεί η ανακωχή επί τρεις ακόμη 
ημέρες.

Στις 24 Ιουλίου/6 Αυγούστου, ύστερα από ξεχω-
ριστές διαπραγματεύσεις, επήλθε συμφωνία ανάμε-
σα στην Σερβία και στην Βουλγαρία. Μόνο η Ελλάς 
δεν έστεργε σε συμφωνία, αφού οι Βούλγαροι δεν 
αναγνώριζαν την πλήρη κυριότητά της επί της Ανατ. 
Μακεδονίας. Είναι, πάντως, ενδεικτική η δήλωση των 

Η ελληνική διπλωματική αποστολή στη διάσκεψη του Βουκουρεστίου.
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εκπροσώπων του Μαυροβουνίου, ότι δηλαδή το Μαυ-
ροβούνιο προσεχώρησε σε συμφωνία με τη Βουλγα-
ρία προ της ενάρξεως του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, με 
την ελπίδα ότι μετά τη νικηφόρα λήξη του κάθε κράτος 
θα ελάμβανε ό,τι αναλογούσε στο μέγεθος των θυσι-
ών του.

Οι Βούλγαροι ήσαν ανυποχώρητοι απέναντι των 
ελληνικών θέσεων. Για να υπογραφεί η συνθήκη, για 
την οποία επείγονταν όλα τα ενδιαφερόμενα, εμμέσως 
και αμέσως, μέρη, έπρεπε η Ελλάς, αφού δεν μπορού-
σε μόνη της να συνεχίσει τον πόλεμο, να εφαρμόσει 
μια ελαστικώτερη τακτική. Για τον λόγο αυτό ο Βενι-
ζέλος έστειλε τηλεγράφημα στον Κωνσταντίνο, με το 
οποίο του έλεγε:

«Ως έχουσι τα πράγματα, αδύνατον είναι 
να υπερβώμεν την γραμμήν του Νέστου διά της 
συνθήκης ειρήνης. Αλλά και την γραμμήν ταύτην 
μόνον θ’ ασφαλίσωμεν εν Βουκουρεστίω, εάν 
κατορθώσωμεν να υποστηρίξη ημάς εν τούτω η 
Ρουμανία, άλλως πρέπει να θεωρήται βεβαία η 

ματαίωσις των διαπραγματεύσεων. Παρακαλώ την 
Υ(μετέραν) Μ(εγαλειότητα) να ευαρεστηθή να μοι 
γνωρίση εάν μ’ εξουσιοδοτή να ενεργήσω συμφώ-
νως προς την αντίληψην ταύτην».

Ο Κωνσταντίνος, απαλλαγμένος από την αυταπάτη 
ότι θα «πατήσει» τη Σόφια και εκεί θα υπογράψει την 
πράξη ειρήνης, συναινεί και καθορίζει τους στόχους 
και τους τόπους στους οποίους όφειλε η Ελλάς να 
εμμείνει:

«Εάν είναι τελείως αδύνατον να επεκταθώ-
μεν περισσότερον, προσπαθήσατε, παρακαλώ να 
επιμείνητε εις Πόρτο-Λάγο και Ξάνθην όσον δύ-
νασθε, υποχωρούντες εν ανάγκη. Εάν δύνασθε, 
εξασφαλίσατε υποστήριξιν Ρουμανίας∙ μου είναι 
λίαν ευπρόσδεκτον».

Ο Βενιζέλος, με «λυμένα» τώρα τα χέρια, έχει με-
γαλύτερη ευχέρεια για κινήσεις και έντεχνες υποχω-
ρήσεις, προκειμένου να προωθήσει τις κατά τη γνώμη 

Ο Κωνσταντίνος ορκίζεται βασιλιάς μετά τη δολοφονία του πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Οι νίκες στους Βαλκανικούς Πολέμους οφείλονται εν πολλοίς στη συνεργασία 
Βενιζέλου - Κωνσταντίνου, κάτι που αργότερα θα χαθεί με τρομερές συνέπειες για την Ελλάδα (Μουσείο Μπενάκη).
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του βασικώτερες διεκδικήσεις. Έτσι στις 23 Ιουλίου 
τηλεγράφησε στον βασιλιά:

«Ανεκοίνωσα ήδη εις τον Μαγιορέσκο την 
απόφασίν μας να φθάσωμεν εις το κατώτατον 
όριον των αξιώσεών μας (σ.σ: εννοεί τον Νέστο). 
Εμόρφωσα (=σχημάτισα) την πεποίθησιν ότι τούτο 
επεβάλλετο εις ημάς επιτακτικώς ως εκ της στά-
σεως των Μ. Δυνάμεων, επί τη ελπίδι ν’ αποφύγω-
μεν ούτω τον κίνδυνον της συνθήκης ειρήνης εκ 
μέρους αυτών».

Ακολούθως ο Βενιζέλος εξηγεί στον βασιλέα ότι, 
ύστερα από συνάντηση που είχε με τον πρεσβευτή της 
Γαλλίας, εισέπραξε από αυτόν τη δήλωση ότι οι αξιώ-
σεις της Ελλάδος αρχίζουν να φαίνονται υπέρογκες. 
Ακολούθως ενημερώνει τον Κωνσταντίνο ότι την επο-
μένη της αποστολής του τηλεγραφήματος θα συνα-
ντηθεί με τους Βούλγαρους πληρεξούσιους. Θα ήταν 
μια διπλωματική αναμέτρηση, που όμως απέδωσε καρ-
πούς. Διότι δύο ημέρες μετά, κατά την 8η συνδιάσκεψη 
(25 Ιουλίου/7 Αυγούστου) ανακοινώθηκε ότι επήλθε 
συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Βουλγαρία 
για απεριόριστη ανακωχή19.

Αυτό που δημιουργούσε τις σοβαρώτερες δυσκο-
λίες για τον διακανονισμό των ελληνοβουλγαρικών 
ζητημάτων ήταν η Καβάλα, την οποία οι Βούλγαροι 
από παλιά την ήθελαν σαν δικό τους «παράθυρο στην 
θάλασσα». Για το ζήτημα της Καβάλας είχε εκδηλωθεί 
ενδιαφέρον και από την μεριά της Ρωσίας και Αυστρο-
ουγγαρίας. Είναι μάλιστα ενδεικτικό τούτο το περιστα-
τικό: Κατά την 10η συνεδρία ο Μαγιορέσκο δήλωσε ότι 
του κοινοποιήθηκε μέσω του Αυστριακού πρεσβευτή 
ανακοίνωση ότι η Αυλή της Βιέννης διατηρεί τις δικές 
της επιφυλάξεις για οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί πε-

19  Εκτός από τις επίσημες διπλωματικές ενέργειες, υπήρχαν και ανεπίσημες. Ο 
Βενιζέλος βλέποντας την πίεση που υφίστατο απ’ όλες τις αντιπροσωπείες, προ-
έτρεψε τον Κωνσταντίνο να χρησιμοποιήσει και το «χαρτί» της συγγένειας. Του 
υπέδειξε, μέσω της συζύγου του Σοφίας, να αποταθεί στον κουνιάδο του Κάιζερ 
Γουλιέλμο, ώστε αυτός (ο Γουλιέλμος) να ασκήσει όλη του την επιρροή πάνω 
στον Κάρολο της Ρουμανίας και να ταχθεί υπέρ των ελληνικών θέσεων. Όντως, 
ο Κάιζερ, που επηρέαζε τον Ρουμάνο βασιλιά, το έπραξε, και ο Κάρολος –με 
ανταλλάγματα φυσικά– υποστήριξε τις πιο βασικές ελληνικές διεκδικήσεις. Αυτό, 
όμως, δεν σημαίνει πως ως διά μαγείας βρέθηκε λύση. Όλοι σχεδόν έκριναν τις 
ελληνικές διεκδικήσεις –ειδικά ως προς την Καβάλα– υπέρμετρες. Οι Σέρβοι 
μάλιστα απείλησαν ότι θα προχωρήσουν σε ξεχωριστή συνθήκη με την Βουλγα-
ρία. Αυτό έκανε τον Βενιζέλο να επείγεται ώστε η συνδιάσκεψη να καταλήξει σε 
οριστική συμφωνία.

Εφημερίδα της εποχής όπου παρουσιάζει την όξυνση στις σχέσεις Ελλήνων και 
Βουλγάρων.

ρί της Καβάλας. Η επιφύλαξη αυτή ενείχε και την αιχμή 
για μελλοντική αναθεώρηση. Αλλά, όπως ανακοίνωσε 
ο Μαγιορέσκο, ανάλογες επιφυλάξεις στην κυβέρνη-
σή του διατύπωσε και ο πρεσβευτής της Ρωσίας. Και 
ως να μην έφθανε αυτό, επιφυλάξεις διετύπωσε και ο 
πρεσβευτής της Αγγλίας. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα των 
επιφυλάξεων για ενδεχόμενη αναθεώρηση της συνθή-
κης, ο Βούλγαρος αντιπρόσωπος Ράντεφ εδήλωσε ότι 
συναινεί στην υπογραφή της συνθήκης. Αυτό γέννησε 
–και γεννά– απορίες. Γιατί η Βουλγαρία ενέδωσε τη 
στιγμή που οι διπλωματικές συνθήκες για την Ελλάδα 
ήσαν δυσμενείς;

Πολλοί που έγραψαν για τη δυσχερή θέση του Ελ-
ληνικού Στρατού και για το ενδεχόμενο αναστροφής 
των γεγονότων, δηλαδή ο μέχρι τότε νικητής Ελληνικός 
Στρατός να βρεθεί ηττημένος, παραβλέπουν τούτο το 
δεδομένο: ότι και ο Βουλγαρικός Στρατός είχε εξα-
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ντληθεί από τα αλλεπάλληλα κτυπήματα που είχε δε-
χθεί, ότι είχε χάσει το ηθικό και την πίστη στην ηγεσία 
του και ακόμη ότι ο βουλγαρικός λαός είχε φθάσει στο 
έσχατο όριο οικονομικής εξαντλήσεως και ότι –λόγω 
της δράσεως των σοσιαλιστών– βρισκόταν σε επανα-
στατικό αναβρασμό. Υπήρχε το ενδεχόμενο μιας λαϊ-
κής εξεγέρσεως με μη προβλέψιμες εξελίξεις. Πιθα-
νώς και οι αρνητικές δηλώσεις που έγιναν προ και κατά 
την έναρξη του συνεδρίου να αποσκοπούσαν στο να 
πιεσθεί η Ελλάς, ώστε να φανεί περισσότερο συγκρα-
τημένη στις διεκδικήσεις της και να μην εμμένει στο 
ζήτημα της Καβάλας, την οποία και οι τρεις Μεγάλες 
Δυνάμεις θεωρούσαν αναγκαία για την Βουλγαρία.20

Στην 8η συνεδρία εγκρίθηκε το κείμενο της συνθή-
κης το οποίο είχε συντάξει ειδική επιτροπή αλλά ανέ-
κυψαν άλλα ζητήματα, εκπαιδευτικά, εκκλησιαστικά 
και αυτό των πολεμικών αποζημιώσεων για το οποίο η 
σερβική αντιπροσωπεία δήλωσε ότι θα προσφύγει στο 
διεθνές δικαστήριο της Χάγης. Σε ανάλογη δήλωση 
προέβη και ο Ε. Βενιζέλος. Το ανάλογο αίτημα για τα 
εκπαιδευτικά και τα εκκλησιαστικά ζητήματα προέβαλ-
λε και ο Ράντεφ, αλλά ο Σέρβος αντιπρόσωπος δεν 
συναίνεσε. Πιθανώς φοβόταν το «αγκάθι των Σκοπί-
ων». Πάντως στην 10η συνεδρία, στις 28 Ιουλίου/10 
Αυγούστου, που ήταν και η τελευταία, οι αντιπρόσωποι 
υπέγραψαν το κείμενο της συνθήκης, που έμεινε γνω-
στή ως Συνθήκη του Βουκουρεστίου.

Εκ μέρους της Ελλάδος υπέγραψαν οι Ε. Βενι-
ζέλος, Π. Πανάς, Ν. Πολίτης και οι λοχαγοί Α. Εξα-
δάκτυλος και Κ. Πάλης. Στο προοίμιο της συνθήκης 
εκφράζεται η επιθυμία των αρχηγών των μέχρι χθες 
αντιμαχομένων «να δώσωσι πέρας εις την υφιστα-
μένην τα νυν εμπόλεμον μεταξύ των οικείων χωρών 
κατάστασιν».

Το κείμενο της συνθήκης αποτελείται από 10 άρθρα 
και 9 πρωτόκολλα. Ειδικώτερα την Ελλάδα αφορά το 5ο 
άρθρο με το οποίο καθορίζεται η ελληνο-βουλγαρική 
μεθόριος: «Από του όρους Μπέλλες και καταληγούσης 
εις τας εις το Αιγαίον πέλαγος εκβολάς του ποταμού 
Νέστου». Μεικτή επιτροπή θα ανελάμβανε την ακριβή 
χάραξη της συνοριακής γραμμής. Το αυτό θα γινόταν 
και με τα λοιπά κράτη. Ακροτελεύτια διάταξη του 5ου 

20  «Πραγματικά, ούτε η νίκη στο πεδίο της μάχης ούτε ο εθνολογικός χαρακτήρας 
της περιοχής, αδιαμφισβήτητα ελληνικός, ήταν αρκετός για να καταστήσει αυτοδί-
καιη την παραχώρηση της Καβάλας και της Ανατολικής Μακεδονίας στην Ελλάδα» 
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, σελ. 354).

άρθρου ήταν η ιστορική φράση «Συνομολογείται ρητώς 
ότι η Βουλγαρία παραιτείται πάσης επί της νήσου Κρή-
της αξιώσεως». Στον αδαή περί τα διπλωματικά τούτο 
μπορεί να φαίνεται φαιδρό. Αλλά σε μια διπλωματική 
μάχη όλα έχουν τη δική τους βαρύτητα21.

Πέρα από αυτά, ρυθμίστηκαν με ειδικές διατάξεις 
το ζήτημα των περιουσιών των κατοίκων που, λόγω 
συνοριακών μεταβολών από το ένα κράτος «μεθίστα-
ντο» σε άλλο, το θέμα της επανόδου του Βουλγαρι-
κού Στρατού «εις την εν ώρα ειρήνης κατάστασιν» 
και το θέμα της εκκενώσεως των εδαφών που είχαν 
αποδοθεί στη Βουλγαρία από την παρουσία συμμα-
χικών στρατευμάτων. Μοιραία ελληνικές πόλεις, με 
πλούσια οικονομική και πνευματική παρουσία, έπρε-
πε να εγκαταλειφθούν από τον Ελληνικό Στρατό. 
Με το άρθρο 9 ρυθμιζόταν ακόμη και το θέμα της 
ταχείας ανταλλαγής των αιχμαλώτων αλλά και της 
δαπάνης που όφειλε κάθε κράτος να καταβάλει στο 
άλλο για τη συντήρησή τους ως τη στιγμή της απο-
δόσεώς τους· αυτό ρυθμίστηκε με την μέθοδο του 
συμψηφισμού.

Σε γενικές γραμμές η Συνθήκη του Βουκουρεστί-
ου –παρά τους κλυδωνισμούς που αντιμετώπισε επί 
μία εκατονταετία ο βαλκανικός χώρος– είχε μία αξι-
οθαύμαστη αντοχή. Διαμόρφωσε ένα status quo που 
με ελάχιστες μεταβολές αντέχει στη δοκιμασία του 
χρόνου:

«Ο συμβατικός διακανονισμός του Βουκου-
ρεστίου, αν και συχνά χαρακτηρίζεται ως “απλή 
εκεχειρία”, επέδειξε αξιοσημείωτη αντοχή. Τα 
όρια που χάραξε, με εξαίρεση την απόσπαση της 
Θράκης από τη Βουλγαρία και την εκχώρησή της 
στην Ελλάδα μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 
“άντεξαν στην πίεση του χρόνου κατά τη διάρκεια 
δραματικών μεταβολών στον πολιτικό χάρτη της 
Ευρώπης”».

Μια εκτιμητική άποψη
Ο Βενιζέλος για να έχει τη στήριξη του Καρόλου της 
Ρουμανίας στην προσπάθειά του να αντικρούσει την 
επιθετική τακτική της βουλγαρικής αντιπροσωπείας, 
υποχρεώθηκε –μιας και τότε είχε δημιουργηθεί θέμα 

21  Ουδαμού αναφέρεται περί δημοψηφίσματος μετά 100ετία, όπως εσχάτως –και 
υπόπτως– διαδίδεται.
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Κουτσοβλάχων22 σε ορεινές περιοχές της Πίνδου– 
να δεχθεί την λειτουργία «ρουμανικών» σχολείων σε 
κάποια ορεινά χωριά που ανήκαν τώρα στην ελληνική 
επικράτεια. Έτσι, μετά το Βασιλικό Διάταγμα, με το 
οποίο επικυρώνεται με σύμφωνη γνώμη της Βουλής, 
η Συνθήκη του Βουκουρεστίου (δημοσιεύθηκε στην 
«Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» στις 28 Οκτωβρίου 
1913) δημοσιεύονται και οι δύο επιστολές που αντάλ-
λαξαν στις 23 Ιουλίου/5 Αυγούστου ο Βενιζέλος με τον 
α επιστολή του Βενιζέλου η Ελλάς δεσμεύεται:

«Να παράσχη αυτονομίαν εις τας σχολάς και 
εκκλησίας των Κουτσοβλάχων τας ευρισκομένας 
εις τας μελλούσας ελληνικάς κτήσεις και να επι-
τρέψη την σύστασιν επισκοπής διά τους Κουτσο-
βλάχους τούτους, της ρουμανικής κυβερνήσεως 
δυναμένης να επιχορηγή, υπό την επίβλεψιν της 
ελληνικής κυβερνήσεως, τα ειρημένα ενεστώτα 
και μέλλοντα θρησκευτικά και εκπαιδευτικά καθι-
δρύματα».

Για την αναληφθείσα αυτήν υποχρέωση διατυπώ-
θηκαν –και διατυπώνονται ακόμη– αρνητικές κρίσεις 
τόσο πολιτικού όσο και επιστημονικού χαρακτήρα. Ο 
μεγάλος νομομαθής Ν.Ν. Σαρίπολος στο «Συνταγμα-
τικόν Δίκαιον», (τ.Β΄, σ. 276. υποσ.) διατύπωσε νομι-
κούς ισχυρισμούς με τους οποίους αμφισβήτησε την 
εγκυρότητα της δεσμεύσεως αυτής διότι –και τούτο 
είναι εμφανές– υπερέβαινε το πλαίσιο της επίσημης 
συνθήκης. Θα μπορούσε μάλιστα –προσθέτουμε 
εμείς– η Ελλάς να κατηγορηθεί για αθέμιτη συναλ-
λαγή. Αλλά ποια συνθήκη είναι άμοιρη συναλλαγής; 
Ασφαλώς, η παραχώρηση αυτή έδωσε την ευκαιρία 
στην ρουμανική προπαγάνδα να αναζωπυρωθεί σε 
κάποιες ορεινές περιοχές23, να υπάρξουν περιπλο-

22  Για το κουτσοβλαχικό ζήτημα βλ. προχείρως το βιβλίο μας Ιστορία του Ελληνικού 
Κόσμου και του Μείζονος χώρου, τ. Β΄, σσ. 580-583), όπου και η βασική βιβλι-
ογραφία κυρίως σε έργα του Α. Λαζάρου.

23  Σχετικά με το ζήτημα αυτό ο Α. Λαζάρου γράφει τα εξής διαφωτιστικά:«Το 1913 
στα παρασκήνια της Διασκέψεως του Βουκουρεστίου η ελληνική αντιπροσωπεία 
–προ της υποβολής σχετικού ρουμανικού αιτήματος– σπεύδει στην παραχώρηση 
των Βλάχων Αρμάνων στην Ρουμανία, εκπαιδευτικής και εκκλησιαστικής, καθ’ 
υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της και εκείνων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. 
Φωνή δε στεντόρεια υψώνει ο Κύπριος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Ν. Σαρίπολος. Διαφωνεί και παραιτείται από την Γενική Διοίκηση της Μακεδονίας 
ο Στ. Δραγούμης και επικρίνεται στην Βουλή των Ελλήνων ο Ε. Βενιζέλος» (Α. 
Λαζάρου: Ελληνισμός και Λαοί Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τ. Δ, σσ. 377-8).

κές με ανάλογη προπαγάνδα των Ιταλών, που ήθε-
λαν τους Κουτσοβλάχους απογόνους των ρωμαϊκών 
λεγεώνων και σχηματιστεί μια μάζα ανθρώπων, οι 
οποίοι στα χρόνια της Κατοχής έπαιξαν ρόλο προ-
δοτικό στο πλευρό των Ιταλών. Αν οι Κουτσοβλάχοι 
περνούσαν αποκλειστικά στην επιρροή της ιταλικής 
προπαγάνδας, τα πράγματα θα ήσαν πιο αρνητικά 
για την Ελλάδα. Η Ρουμανία δεν είχε την ισχύ της 
Ιταλίας.

Η αντίσταση, όμως, των λοιπών Κουτσοβλάχων 
έκανε το κίνημα να σβήσει το 1942. Πάντως, γόνοι της 
προδοτικής εκείνης μάζας συνεχίζουν από άλλα «τα-
μπούρια» –και μάλιστα επίσημα– να βάλλουν συστημα-
τικά κατά της Ελλάδος και να διαβρώνουν τα πνευμα-
τικά θεμέλια του Ελληνισμού. Ο Βενιζέλος, πάντως, σ’ 
εκείνη την κρίσιμη στιγμή κατόρθωσε να διευρύνει τα 
όρια του εφικτού σε αφάνταστο –με τα δεδομένα των 
αρχών του Οκτωβρίου 1912– βαθμό24.

Ακόμη και οι πλέον ενθουσιώδεις, όπως ο ποιητής 
Ματσούκας, οπαδοί της Μεγάλης Ιδέας δεν θα μπο-
ρούσαν να φανταστούν ότι η Ελλάς εντός 8 μηνών από 

24  Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπονται και κάποιοι «αδύναμοι κρίκοι». Για παρά-
δειγμα το Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας (17 Δεκεμβρίου 1913), που είναι προέ-
κταση της Διασκέψεως του Λονδίνου, «κατακύρωσε στην Αλβανία ολόκληρη τη 
Βόρεια Ήπειρο και τη νήσο Σάσσωνα, η οποία είχε ενωθεί με την Ελλάδα το 1864 
ως εξάρτημα των Ιονίων Νήσων» (Θ. Χριστοδουλίδης, οπ.π. Σελ.437).

Ρομαντική απεικόνιση του Ελληνικού Στόλου και των απελευθερωμένων περιοχών. 
Στη μία άκρη απεικονίζεται η Ελλάδα με αρχαΐζουσα ενδυμασία ενώ στην άλλη ο 
Έλληνας Ναύτης μαζί με έναν Έλληνα Τσολιά. Οι δύο τους πατάνε την οθωμανι-
κή και βουλγάρικη σημαία, δείγμα του ότι φιλοτεχνήθηκε μετά το πέρας του Β΄ 
Βαλκανικού Πολέμου το οποίο φαίνεται και από τον ήλιο που ανατέλλει στο βάθος 
με την λέξη «ΕΙΡΗΝΗ» και από κάτω η ημερομηνία 25 Ιουλίου 1913, όταν δηλαδή 
έληξε και ο ένοπλος αγώνας κατά της Βουλγαρίας. Στην ίδια εικόνα φαίνονται οι 
περιοχές της Μακεδονίας και της Ηπείρου απελευθερωμένες ενώ η αναγραφή του 
1821 και του 1912 τονίζει την συνέχεια των αγώνων του Έθνους.
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τον Πηνειό ποταμό θα έφθανε πέρα από την Καβάλα25, 
ως τον Νέστο και προς Βορρά ως τη Φλώρινα και τα 
Ιωάννινα. Και ότι πέρα από αυτό, πλην της Κρήτης για 
την οποία υπήρχε μια βεβαιότητα26 στον ελληνικό κορ-
μό ενσωματώθηκαν και τα νησιά του Αρχιπελάγους27. 
Ασφαλώς η Συνθήκη του Βουκουρεστίου, κρινόμενη 
με τα δεδομένα μεταγενέστερων εποχών, μπορεί να 
εκτιμηθεί κατά πολλούς τρόπους και να επισημανθούν 
πολλές αρνητικές πτυχές. Αλλά σε μια μάχη (όποιας 
λογής) αυτό που προέχει είναι το να μην ηττηθείς και 
να βγεις από αυτή με τα μεγαλύτερα –κατά το δυνα-
τόν– οφέλη και τις μικρότερες –κατά το δυνατόν– απώ-
λειες. Γι’ αυτό –παρόλο που έχουν περάσει 13 χρόνια– 
δεν αφιστάμεθα από την αξιολόγηση που έχουμε κάνει 
σε παλαιότερή μας συγγραφή:

«Η Συνθήκη του Βουκουρεστίου θεωρείται 
ένας διπλωματικός θρίαμβος του Βενιζέλου. 
Μπορεί να επικρίθηκε ότι υπεχώρησε στο Βορει-
οηπειρωτικό, στο “Κουτσοβλαχικό” και στο θέμα 
των Δωδεκανήσων, ωστόσο με τον ρεαλισμό που 
τον διέκρινε, προέκρινε ως πρωταρχική ανάγκη 
την διασφάλιση των κεκτημένων. Η Ελλάς είχε 
διπλασιασθεί εδαφικά και πληθυσμιακά28 από την 

25  Η Καβάλα το 1912 είχε καταληφθεί από τους Βουλγάρους, οι οποίοι προέβησαν σε 
φρικτά εγκλήματα. Το 1913 ανακαταλήφθηκε από τους Έλληνες. Τα νέα ελληνικά 
σύνορα εκτείνονταν 50 χλμ. από την ιστορική πόλη.

26  Αλλά και η βεβαιότητα αυτή ήταν ασταθής, αν η Ελλάς έβγαινε ηττημένη από τον 
πόλεμο κατά της Βουλγαρίας.

27  «Το μέλλον των νησιών του Αιγαίου, απελευθερωμένων και κατειλημμένων ήδη 
από τον Ελληνικό Στόλο, άρχισε να συζητείται στις 18 Δεκεμβρίου 1912 από την 
Πρεσβευτική Διάσκεψη. Ήταν ένα από τα ζητήματα που οι Μεγάλες Δυνάμεις επέ-
μεναν να επιλύσουν αυτές και όχι οι Βαλκάνιοι συνέταιροι, γιατί ήταν συνθετότερα 
και απειλούσαν να κλονίσουν γενικότερες ευρωπαϊκές ισορροπίες [...] Η Μεγάλη 
Βρετανία γνωρίζοντας πόσο πολύτιμα θεωρούσε –ακόμη και σε σύγκριση με τα 
εδάφη της Βορείου Ηπείρου– δοκίμασε να λύσει το πρόβλημα προτείνοντας μια 
λύση quid pro quo: Τα νησιά θα εκχωρούνταν στην Ελλάδα, αν η τελευταία δεχό-
ταν να εκκενώσει τα εδάφη της Βορείου Ηπείρου που κατείχε στρατιωτικά» (Λένα 
Διβάνη: Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδος (1830-1940), εκδ. Καστανιώτης, 
Αθήνα 2000, σσ. 507-9).

28  «Η εδαφική έκταση του ελληνικού Κράτους από τα 63.211 έφθανε στα 120.308 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η εντυπωσιακή μάλιστα μεγέθυνση, πέρα από την ποσο-
τική της αποτίμηση, θα όφειλε να συναρτηθεί με την επισήμανση των ειδικώτερων 
πλεονεκτημάτων που συνεπαγόταν η προσάρτηση –de jure ή de facto– επαρχι-
ών με αυξημένη γεωπολιτική σημασία – όπως η Μακεδονία και το νησιωτικό 
σύμπλεγμα του Αιγαίου. Παρά την έλλειψη στερεάς σπονδυλικής στήλης, η νέα 
Ελλάδα ενίσχυε σημαντικά την παράκτια διάστασή της» (Κ. Σβολόπουλος: Ελλάδα 
και Ελληνισμός πριν και μετά τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου, στο Συμπόσιο). Σε 
ό,τι αφορά στον πληθυσμό του ελλαδικού χώρου, αυτός από 2.631.912 αυξήθηκε 
σε 4.718.221.

Μελούνα τα σύνορα έφθαναν τώρα στον Θύαμι 
(Καλαμά), στην Φλώρινα, στη Δοϊράνη, στον Νέ-
στο. Τα 7/10 της αρχαίας Μακεδονίας ήσαν πια 
ελληνικά. Το ίδιο και η μισή Ήπειρος, τα νησιά 
του Αιγαίου και η Κρήτη. Χρειαζόταν μία περίο-
δος ειρήνης για εναταχθεί ομαλά στο διευρυμένο 
κράτος ένας καινούργιος πληθυσμός 2.700.000 
κατοίκων!»29

Για τον Βενιζέλο, τότε και μετά, πλέχθηκαν ύμνοι. 
Το ίδιο και για τον Κωνσταντίνο. Όντως επιτέλεσαν, 
κατά την ηροδότεια φράση, έργα «μεγάλα και θαυ-
μαστά». Αλλά, όπως πάντα, τα μεγάλα λόγια θαμπώ-
νουν τη σημασία των γεγονότων. Προσωπικά, πέρα 
απ’ όσα εξιστορήσαμε μέχρι τώρα, αυτό που θεωρώ 
μεγάλο και θαυμαστό είναι πως μέσα σε λίγα χρόνια 
η ελληνική διοίκηση έκανε όλο αυτόν τον πληθυσμό, 
που δεν ήταν απολύτως ελληνικός, να εθισθεί την 
ιδέα του ελεύθερου πολίτη. Επί 6 και πλέον αιώνες 
οι άνθρωποι αυτοί θεωρούσαν την υποταγή στους 
Τούρκους σαν «κισμέτ», σαν αμετάτρεπτη μοίρα. Κι 
όμως, μέσα σε μια τριετία, όσο βάσταξε η συνεργα-
σία Βενιζέλου και Κωνσταντίνου, ο κόσμος αυτός 
απέκτησε φρόνημα αν όχι ολικά ελληνικό, πάντως 
φρόνημα ελεύθερου πολίτη, σε ικανοποιητικό βαθ-
μό προσαρμοσμένου στα πλαίσια του ελληνικού 
κράτους.30 

Ο Ε. Βενιζέλος, για τον οποίο εύστοχα ο Σ. Μαρ-
κεζίνης γράφει πως «ήτο εξ ιδιοσυγκρασίας εις την 
διπλωματίαν παίκτης»31, στο Βουκουρέστι αξιοποίησε 

29  Σ. Ι. Καργάκος: Ιστορία του Ελληνικού Κόσμου, οπ.π, τ.Β΄, σ. 405).

30  Οι Τούρκοι παρά το γεγονός ότι η αντιμετώπιση των πληθυσμών στην Ήπειρο 
και την Μακεδονία ήταν εξόχως διακριτική, επιτηδείως διέδιδαν ότι η ελληνική 
διοίκηση χρησιμοποιούσε «δύο μέτρα και δύο σταθμά» και άρχισαν από τα τέλη 
του 1913 διωγμούς εις βάρος των Ελλήνων της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Οι 
διωγμοί αυτοί κορυφώθηκαν στις αρχές του 1914. «Οι διωγμοί, με τις παράνομες 
προφυλακίσεις, με τις απελάσεις δίχως βάσιμες κατηγορίες, με τον εμπορικό 
αποκλεισμό και το οικονομικό μποϋκοτάζ, αλλά και ακόμα με τους εμπρησμούς, 
τις λεηλασίες, τους φόνους, και όλα αυτά με παρασκηνιακή ανάμιξη του νεοτουρ-
κικού κομιτάτου, προκάλεσαν ψυχολογικές προϋποθέσεις τέτοιες, που ενίσχυσαν 
την αναχώρηση σημαντικού αριθμού προσφύγων από το οθωμανικό έδαφος. 
Κατά την εφαρμογή της πολιτικής των διωγμών η Υψηλή Πύλη είχε την υποστήρι-
ξη της Γερμανίας, ειδικότερα ύστερα από την άφιξη της στρατιωτικής αποστολής 
υπό τον Liman von Santers, στο τέλος του 1913» (Γ.Γ. Μουρέλος: Πληθυσμιακές 
ανακατατάξεις την επομένη των Βαλκανικών, στο «Συμπόσιο», σελ.178). Από τις 
αρχές του 1913 άρχισε να φθάνει στην μητροπολιτική Ελλάδα το πρώτο κύμα της 
«Προσφυγιάς».

31  Σ. Μαρκεζίνης: Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος εκδ. Πάπυρος, Αθήναι 
1966, τ. Γ. σελ. 275.
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με επιτυχία όλα τα «χαρτιά» –φανερά και κρυφά– που 
είχε στη διάθεσή του. Πέτυχε το «παρ’ ελπίδα και παρά 
δύναμιν». Αλλά δεν μπορούσε να πετύχει τα πάντα. 
Μπορεί να βρέθηκε λύση για τις διαφορές ανάμεσα 
στα σύμμαχα κράτη, όχι όμως με τη βασική αντίπαλο 
των βαλκανικών κρατών, την Τουρκία. Η Συνθήκη του 
Λονδίνου παρέμενε σε εκκρεμότητα. «Δι’ αυτό, πα-
ρατηρεί πάλι ο Σ. Μαρκεζίνης, η Συνθήκη του Βου-
κουρεστίου, ανεξαρτήτως της σημασίας της για την 
Ελλάδα, η οποία υπήρξε χωρίς αμφιβολία αξιόλογος, 
δεν επηρέασε τας μετά της Τουρκίας εκκρεμότητας εκ 
της μνημονευθείσης Συνθήκης του Λονδίνου οι οποί-
αι συνοψίζονται εις την τύχην της Βορείου Ηπείρου32, 
των νησιών του Αιγαίου και του καθεστώτος του Αγίου 
Όρους33».

Ο Μαρκεζίνης «στενεύεται» να εκφραστεί εγκω-
μιαστικά για τον Βενιζέλο, γι’ αυτό –παρότι και αυτός 
ήταν ένας ρεαλιστής πολιτικός– παραβλέπει ότι το 
προέχον για τον Βενιζέλο ήταν η εκμηδένιση των επι-
θετικών σχεδίων της Βουλγαρίας, η διατήρηση και η 
διεύρυνση των κεκτημένων, ώστε από θέσεως διευ-
ρυμένης ισχύος να αντιμετωπίσει τις εκκρεμότητες 
αυτές που η ανάλυσή τους και η αντιμετώπισή τους 
εκφεύγουν από τα όρια της παρούσας συγγραφής. Εξ 
άλλου, στο Βορειοηπειρωτικό έχουμε αναφερθεί σε 
παλαιότερες συγγραφές μας.34 

Ο Δ. Κόκκινος αδιστάκτως είναι επαινετικός για το 
διπλωματικό επίτευγμα του Βουκουρεστίου και στο δι-
κό του βιβλίο γράφει: «Την 31 Ιουλίου (π.ημ.) η ελληνι-
κή αντιπροσωπεία ανεχώρησε από το Βουκουρέστιον 
διά τας Αθήνας. Το έργον το οποίον είχε επιτελέσει 
ήτο σημαντικόν, μόνον δε σήμερον είναι δυνατόν να 

32  Ο Βενιζέλος συναρτούσε την Βόρεια Ήπειρο με τα ελληνικά νησιά. «Για αυτό ζήτη-
σε από την Βρετανική Κυβέρνηση τα ζητήματα των ελληνοαλβανικών συνόρων και 
των νησιών του Αιγαίου να τακτοποιηθούν ταυτόχρονα και άμεσα. Γκρέυ δέχθηκε 
το αίτημα του Έλληνα πρωθυπουργού και στις 12 Δεκεμβρίου και ενημέρωσε τις 
Μεγάλες Δυνάμεις τονίζοντας ότι, επειδή τα σύνορα της Νότιας Αλβανίας είχαν 
εσκεμμένα συνδεθεί στην πρεσβευτική συνδιάσκεψη με το πρόβλημα των νησιών 
του Αιγαίου, ήταν απαραίτητο τα νησιά που ελέγχονταν από την Ελλάδα, εκτός από 
Ίμβρο και Τένεδο, να δοθούν σ’ αυτή. Το γεγονός αυτό θα έκανε την Αθήνα να 
δεχτεί ευκολότερα την απώλεια της Βόρειας Ηπείρου» (Β. Κόντης: Το Ηπειρωτικό 
Ζήτημα και η διευθέτηση των συνόρων», στο Συμπόσιο, σελ.66).

33  Σ. Μαρκεζίνης: Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, εκδ. Πάπυρος, Αθήναι 
1966, τ. Γ. σελ. 225.

34  Σ. Ι. Καργάκος: Ο βασιλιάς είναι γυμνός», εκδ. Ποιότητα. Συλλογικό έργο. Γρά-
φουν επίσης Π. Ήφαιστος και Χ. Λαζαρίδης. Επίσης εκτενείς είναι οι αναφορές 
μας στο βιβλίο μας Αλβανοί-Αρβανίτες-Έλληνες, εκδ. Ι. Σιδέρης και στην Ιστορία 
του Ελληνικού Κόσμου, τ. Β΄, σσ. 583-7).

εκτιμηθή. Είχε να αντιπαλαίση η αντιπροσωπεία μας 
όχι μόνον προς τους βαλκανικούς γείτονας, αλλά και 
προς τας Μεγάλας Δυνάμεις»35.

Το τελευταίο αυτό είναι πολιτικά διδακτικό. Τα μι-
κρά κράτη χρειάζονται πάντα μεγάλους ηγέτες για να 
μπορούν να αντιπαλεύουν με τις Μεγάλες Δυνάμεις 
που υπηρετούν όχι το δίκαιο αλλά τα μεγάλα συμφέ-
ροντά τους. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, αναγνωρίζο-
ντας την προσφορά του Βενιζέλου, τον συγχάρηκε με 
ένα ενθουσιώδες τηλεγράφημα και του απένειμε τον 
Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Σωτήρος. Αλλά τον 
συγκινητικότερο έπαινο ο Κωνσταντίνος τον απένειμε 
στους Έλληνες μαχητές. Ευρισκόμενος στο Λιβούνο-
βο στις 26 Ιουλίου 1913 απηύθυνε προς τον Στρατό και 
τον Στόλο διάγγελμα από το οποίο παραθέτουμε την 
πιο συγκινητική περικοπή:

«Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Στρατιώται και 
Ναύται, σεις είσθε οι εργάται της μεγαλυνθείσης 
ταύτης Νέας Ελλάδος. Το αίμα σας, οι κόποι σας, 
οι αγώνες σας, οι στερήσεις σας και η καρτερία 
σας έκαμαν την Πατρίδα μας μεγάλην. Όχι δε μό-
νον μεγάλην, αλλά και τιμημένην και σεβαστήν και 
ένδοξον εις όλον τον κόσμον. Λυπούμαι διότι πολ-
λοί, πάμπολλοι από τους ανδρείους μαχητές μου 
δεν θα ακούσωσι τους λόγους μου τούτους, αλλά 
το αίμα των δεν εχύθη επί ματαίω. Αιωνία η μνήμη 
των πεσόντων ηρώων».

Η περικοπή αυτή συγκεφαλαιώνει την ουσία της 
παρούσας συγγραφής. Το δίδαγμα είναι σαφές: Τα δι-
πλωματικά τρόπαια –όσο και αν είναι ικανοί κι αν είναι 
οι πολιτικοί και οι διπλωμάτες– δεν έρχονται, αν δεν 
έχουν προηγηθεί τα στρατιωτικά τρόπαια.

35  Δ. Κόκκινος: Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τ. Β΄, σελ. 1086.
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Ναυμαχία της Λήμνου (5 Ιανουαρίου 1913), επιστολικό δελτάριο (Αρχείο αδελφών Χαΐτογλου).
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η συμβολή του 
Ελληνικού Ναυτικού 
στο συμμαχικό αγώνα  
κατά τον Ά  Βαλκανικό 
Πόλεμο
Του Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α. 
ΑΝΑΣτΑΣΙΟυ ΔηΜητΡΑΚΟΠΟυλΟυ
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Εισαγωγή
Από τα τέλη του 1911 βαριά σύννεφα είχαν αρχίσει να 
μαζεύονται στη Βαλκανική χερσόνησο, όπου τα χριστι-
ανικά κράτη της έβλεπαν αναπόφευκτη τη σύγκρουση 
με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

Μη μπορώντας να αντιμετωπίσουν, ξεχωριστά το 
κάθε ένα, την Τουρκία, η οποία αν και ο «Ασθενής 
της Ευρώπης» δεν έπαυε να είναι κραταιά, συγκριτικά 
τουλάχιστον, η Ελλάδα, η Βουλγαρία, η Σερβία και το 
Μαυροβούνιο προχώρησαν στη μεταξύ τους σύναψη 
μιας σειράς διμερών συνθηκών και συμβάσεων στρα-
τιωτικής συνεργασίας.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο ατυχής ελληνοτουρ-
κικός πόλεμος του 1897 είχε αφήσει έντονα σημάδια 
πικρίας σε όλα τα στρώματα των Ελλήνων και είχε προ-
καλέσει τη συγκρότηση του Στρατιωτικού Συνδέσμου. 
Το Κίνημα του 1909 από αυτόν, έφερε στην αρχή του 
κράτους μία πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αποφα-
σισμένη όχι μόνο να ξεπλύνει τη ντροπή του ’97, αλλά 
παράλληλα να υλοποιήσει και τα τότε οράματα ολόκλη-
ρου του Ελληνισμού.

Μέσα σε βραχύτατο χρονικό διάστημα, με μια θαυ-

μαστή ομόνοια, ομοψυχία και έντονη προσπάθεια σε 
όλους τους τομείς, το ελληνικό κράτος ανασυγκροτή-
θηκε. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αναδιοργάνω-
ση του Στρατού και του Ναυτικού, η οποία ανατέθηκε 
στην Γαλλική Στρατιωτική Αποστολή υπό τον στρατηγό 
Eydoux και στην Αγγλική Οργανωτική Αποστολή υπό 
τον ναύαρχο Tufnell, αντίστοιχα.

Το έργο των δύο αυτών Αποστολών προχώρησε 
με γρήγορα βήματα, και υποστηριζόμενο από μία 
εξαιρετικά προσεκτική και γιγαντιαία για τα πτωχά 
ελληνικά μέσα της εποχής προσπάθεια, ανανεώθηκε 
και συμπληρώθηκε ο εξοπλισμός του Στρατού και του 
Ναυτικού. Στο Ναυτικό, ειδικότερα, αυτό σήμαινε την 
αγορά ενός θωρακισμένου ευδρόμου, δύο εξαιρέτων 
αντιτορπιλικών και τεσσάρων μικρότερων, καθώς και 
δύο υποβρυχίων1, όλα πρόσφατης ναυπηγήσεως. Έτσι 
η Ελλάδα επιβεβαίωνε έμπρακτα, για μία ακόμη φορά, 

1  Κατά σειράν «Γεώργιος Αβέρωφ», «Νέα Γενεα», «Κεραυνός», «Λέων», «Πάνθηρ», 
«Αετός», «Ίεραξ», «Δελφίν» και «Ξιφίας». Είχαν παραγγελθεί επίσης ένα θωρηκτό 
(«Σαλαμινία») 13.000 τ. και έξι τορπιλοβόλα, τα οποία όμως ουδέποτε παρελή-
φθησαν.

Θριαμβευτική επιστροφή του Ελληνικού Στρατού και Στόλου στον Πειραιά (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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την πίστη της στην αναγκαιότητα διαθέσεως επαρκών 
ναυτικών δυνάμεων ως απαραίτητης προϋπόθεσης όχι 
μόνο για την εκπλήρωση των εθνικών στόχων, αλλά και 
για αυτή την ύπαρξή της ακόμα.

Το αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας, 
με στόχο να καταστήσει την Ελλάδα «φοβερά στους 
εχθρούς της και σεβαστή στους φίλους της», δεν άρ-
γησε να φανεί, όπως δε έγραφε μία σοβαρή ξένη επι-
θεώρηση της εποχής «εμφανίζονται και πάλι τα τέκνα 
της αρχαίας Ελλάδος, εστερνισμένα [...] τις αρχές [...] 
της οργανώσεως των σύγχρονων στρατών 2».

Αντιδρώντας σε τουρκικές προκλητικές ενέργειες, 
τα τέσσερα κράτη κήρυξαν διαδοχικά επιστράτευση 
μέσα στο Σεπτέμβριο 1912 και στη συνέχεια τον πό-
λεμο κατά της Τουρκίας, με πρώτο το Μαυροβούνιο3. 
Στις 4/17 Οκτωβρίου η εμπόλεμη κατάσταση είχε γενι-
κευτεί στα Βαλκάνια.

η γενική διάταξη των χερσαίων δυνάμεων 
κατά την έναρξη των εχθροπραξιών
Σκοπός της εργασίας αυτής δεν είναι να εξετάσει τις 
χερσαίες επιχειρήσεις. Κρίνεται όμως σκόπιμη η ανα-
φορά της γενικής διατάξεως μάχης των εμπολέμων 
στα τέσσερα μέτωπα, για να φανεί καθαρότερα η επί-
δραση του κατά θάλασσα αγώνα στην όλη προσπάθεια 
τους.

Οι μετά την επιστράτευση εκατέρωθεν, επί τόπου, 
χερσαίες δυνάμεις ήταν κατά την έναρξη των εχθρο-
πραξιών4:

2  Les Methodes Militaires Française dans la Guerre des Balkans, Sauveroche, L’ 
Illustration, τεύχος 3637, 9 Νοεμβρίου 1912, σελ. 345.

3  Μαυροβούνιο  επιστράτευση  18 Σεπ/1 Οκτ πόλεμος  25 Σεπ/8 Οκτ 
Σερβία   17/30   Σεπ 4/17 Οκτ 
Βουλγαρία   17/30 Σεπ  4/17 Οκτ 
Ελλάς  18 Σεπ/1 Οκτ  4/17 Οκτ

4  Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων», έκδ. Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, 
Αθήναι 1987.

Οι δυνάμεις αυτές ήταν κατανεμημένες κατά μέ-
τωπο ως ακολούθως5:

Το συμπέρασμα από τη συνοπτικότατη παράθεση 
στοιχείων είναι το πόσο εξαρτημένη από τις γραμμές 
συγκοινωνιών ήταν η Τουρκία, τόσο για την εξασφά-
λιση του ανεφοδιασμού των στρατευμάτων της, όσο 
κυρίως, για τη μεταφορά ενισχύσεων από τη Μικρά 
Ασία και την τούρκικη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 
Κοιτάζοντας μάλιστα τον χάρτη, παρατηρώντας το πτω-
χό χερσαίο και σιδηροδρομικό δίκτυο της Τουρκίας 
και έχοντας υπόψη το νομοτελειακώς αναγνωρισμένο 
γεγονός ότι οι διά θαλάσσης μεταφορές επιτρέπουν 
ταχύτερες και μαζικότερες μετακινήσεις, είναι εύκολο 
να διαπιστώσει κανείς την τεράστια αξία που θα είχε η 
εξασφάλιση για την Τουρκία της ελευθερίας των θα-
λασσίων γραμμών συγκοινωνιών και η αμφισβήτησή 
της από τους τέσσερις συμμάχους6.

5  Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων, εκδ. Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήναι 
1987.

6  Naval Strategy in the Balkan War, R. Earl, Professional Notes, U.S Naval Institute 
Proceedings, 1912,τεύχος 144 και Notes on the Balkan War», R. Earl, US Naval 
Institute Proceedings, 1913,τεύχος 145.

Ελλάδα 105.000 άνδρες Τουρκία 346.000 άνδρες

Βουλγαρία 305.000

Σερβία 223.000

Μαυροβούνιο 35.000

Σύνολο 668.000

Ελληνο-τουρκικό

Ελλάς τουρκία

7 μεραρχίες πεζικού 2 σώματα στρατού

ταξιαρχία ιππικού

2 τάγματα ευζώνων

Βουλγαρο-τουρκικό

Βουλγαρία τουρκία

1 μεραρχία πεζικού 1 στρατιά

1 ομάδα ιππικού

Σερβο-τουρκικό

Σερβία τουρκία

10 μεραρχίες πεζικού 1 στρατιά

1 μεραρχία ιππικού

Μαυροβουνιο-τουρκικό

Μαυροβούνιο τουρκία

4 μεραρχίες πεζικού 1 σώμα στρατού
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Οι αντιτιθέμενοι στόλοι
Έχοντας αναφερθεί γενικώς στις χερσαίες δυνάμεις, 
θα πρέπει να εξεταστούν τώρα με μεγαλύτερη προσο-
χή οι αντιτιθέμενες ναυτικές δυνάμεις.

Η Τουρκία διέθετε τις ακόλουθες κύριες δυνά-
μεις7:
•  Δύο θωρηκτά («Barbarossa», «Tourgout Reis») ναυ-

πηγήσεως 1874, εκτοπίσματος 10.000 τόνων, ταχύ-
τητος 17 κόμβων.

•  Ένα θωρηκτό («Messoudieh»), ναυπηγήσεως 1891, 
εκσυγχρονισμένο το 1904, 9.140 τόνων, 17κόμ-
βων.

•  Ένα θωρηκτό («Asar-i-Teufik»), ναυπηγήσεως 1869, 
εκσυγχρονισμένο το 1905, 5.000 τόνων, 13 κόμ-
βων.

•  Δύο θωρηκτά («Mouin-i-Zaffer», «Fetih-i-Bulend»), 
παλαιάς ναυπηγήσεως, εκσυγχρονισμένα το 1906-

7  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913, Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία, 
1940.

1907, 2800 τόνων, 12 κόμβων, των οποίων ο οπλι-
σμός είχε εξαχθεί για την ενίσχυση της αμύνης της 
Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης. Δεν υπολογίζονται 
του λοιπού στη ναυτική διάταξη μάχης.

•  Δύο καταδρομικά («Hamidieh», «Medjidieh»), ναυ-
πηγήσεως 1903-1905, 3.830 και 3.442 τόνων αντί-
στοιχα, 22 κόμβων.

•  Δύο ανιχνευτικά, ναυπηγήσεως 1906, 775 τόνων, 23 
κόμβων.

•  Τέσσερα αντιτορπιλικά, ναυπηγήσεως 1909, 620 τό-
νων, 32 κόμβων.

•  Τέσσερα αντιτορπιλικά, ναυπηγήσεως 1907-1908, 
280 τόνων, 28 κόμβων.

•  Έξι τορπιλοβόλα, ναυπηγήσεως 1904-1906, 165 τό-
νων, 24 κόμβων.

•  Τέσσερα τορπιλοβόλα, ναυπηγήσεως 1906, 97 τό-
νων, 26 κόμβων.

Από τους συμμάχους, η Σερβία και το Μαυροβού-
νιο δεν διέθεταν στόλο, ενώ η Βουλγαρία είχε ένα 
μικρό ναυτικό έξι τορπιλοβόλων και ένα παλαιό αθω-
ράκιστο μικρό καταδρομικό.

Υπαξιωματικοί και ναύτες πιθανώς σε κάποιο επίτακτο (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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Τέλος η Ελλάδα παρέτασσε στη θάλασσα τις ακό-
λουθες κύριες μονάδες8:
•  Ένα θωρακισμένο εύδρομο («Γεώργιος Αβέρωφ»), 

ναυπηγήσεως 1910-1911, 9.950 τόνων, 22 κόμβων.
•  Τρία θωρηκτά («Ύδρα», «Σπέτσαι», «Ψαρά»), ναυ-

πηγήσεως 1890-1891, 4.900 τόνων, 17 κόμβων (μη 
δυνάμενα να υπερβούν τους 12 κόμβους, ως εκ της 
καταστάσεως του προωστηρίου σκεύους των).

•  Οκτώ αντιτορπιλικά (τύπου «Θύελλα», «Νίκη»), ναυ-
πηγήσεως 1905-1907, 350-380 τόνων, 32 κόμβων.

•  Δύο αντιτορπιλικά (τύπου «Νέα Γενεά»), ναυπηγήσε-
ως 1911, 680 τόνων, 32 κόμβων.

8  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913», Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία, 
1940 και Τα Πλοία του Ελληνικού Ναυτικού» Αρχιπλοιάρχου, Κ. Παΐζη-Παραδέλη, 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Αθήναι 1979.

•  Τέσσερα ανιχνευτικά (τύπου «Λέων»), ναυπηγήσεως 
1911, 1.033 τόνων, 31 κόμβων.

•  Πέντε παλαιά τορπιλοβόλα, 85 τόνων, 17 κόμβων.
•  Ένα υποβρύχιο («Δελφίν»), ναυπηγήσεως 1912, 295 

τόνων (εν καταδύσει 452 τόνων, 12 κόμβων (εν κα-
ταδύσει 8 κόμβων).

Με βάση τα εκτεθέντα, οι κύριοι κατά θάλασ-
σα αντίπαλοι ήταν η Ελλάδα και η Τουρκία και στην 
Ελλάδα συνεπώς έπεφτε ο κλήρος του συμμαχικού 
ναυτικού αγώνα. Μια αντιπαράθεση των δύο στόλων 
επιφανείας έδιδε τα ακόλουθα9:

Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται ασφαλώς 

9  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913, Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία», 
1940 και Τα Πλοία του Ελληνικού Ναυτικού, Αρχιπλοιάρχου Κ. Παΐζη-Παραδέλη, 
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, Αθήναι 1979.

Θωρηκτός στόλος Ελληνικός τουρκικός

αριθμός μονάδων 34 4

συνολικό εκτόπισμα 24.680 τ. 34.140 τ.

ταχύτης συνόλου δυνάμεως 12 κ. 17 κ.

πυροβολικό (για συμπλοκή κατά πλευρά)  9 των 270 χιλ. 2 των 280 χιλ.

των 234 2 των 234

4 των 190 8 των 152

των 150 2 των 150

4 των 105

8 των 105

Ελαφρός Στόλος Ελληνικός τουρκικός

 αριθμός πλοίωn  19  22

 συνολικό εκτόπισμα  8.837 τ.  13.800 τ.

 πυροβολικό 6 των 100 χιλ. 4 των 152 χιλ.

4 των 88 16 των 120

16 των 76 4 των 105

32 των 57 12 των 75

 5 των 37 22 των 57

18 των 47

 30 των 37
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μία υπεροχή του Τουρκικού Ναυτικού έναντι του Ελ-
ληνικού10 από απόψεως συνολικού εκτοπίσματος, 
ταχύτητος και πυροβολικού, τόσο στο θωρηκτό, όσο 
και στον ελαφρό στόλο11. Στοιχεία αρνητικά για τους 
Έλληνες ήταν επίσης το απρόσβλητο του ορμητηρίου 
του τουρκικού στόλου μέσα από τα στενά των Δαρδα-
νελλίων12, καθώς επίσης και η απόσταση παρατεταμέ-
νης δράσεως του Ελληνικού, μακριά από τη βάση του, 
εφόσον θα επιζητούσε την εκπλήρωση της αποστολής 
που του αναλογούσε.

η αποστολή και η ανάπτυξη  
του Ελληνικού Στόλου
Όπως αναφέρθηκε ήδη, στην Ελλάδα αφηνόταν ο 
ρόλος του συμμαχικού κατά θάλασσα αγώνα. Ο Ελ-
ληνικός Στόλος, αντιπροσωπεύοντας, σε συντριπτικό 
βαθμό, ολόκληρη τη ναυτική δύναμη της Βαλκανικής 

10  The Battles of Helles and Lemnos, K.L. Rankin, US Naval Institute Proceedings, 
Μάιος 1940, τεύχος 447.

11  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913» Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση 
Εστία,1940.

12  Naval Strategy in the Balkan War, R. Earl, Professional Notes, US Naval Institute 
Proceedings,1912, τεύχος 144 και Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913, Υποναυάρ-
χου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία, 1940.

Συμμαχίας13, ανελάμβανε παμμέγιστες ευθύνες για 
την καθολική συμμαχική προσπάθεια14.

Ο ρόλος αυτός της Ελλάδος στη θάλασσα είχε 
εγκαίρως αναγνωρισθεί από τους συμμάχους15 και η 
Ελλάδα ανελάμβανε ως «κύριο αντικειμενικό σκοπό 
να καταστεί εξάπαντος κυρίαρχος του Αιγαίου και να 
διακόψει τις θαλάσσιες συγκοινωνίες μεταξύ της Μι-
κράς Ασίας και της Ευρωπαϊκής Τουρκίας», όπως ρητά 
ανέφερε η ελληνο-βουλγαρική Σύμβαση Στρατιωτικής 
Συνεργασίας16.

Εξάλλου, είναι γνωστές οι επιφυλάξεις των λοιπών 
συμμάχων στη σύμπραξη της Ελλάδος, την οποία, 
μετά την ατυχέστατη έκβαση του Ελληνο-τουρκικού 
Πολέμου του 1897, δεν την έβλεπαν ως μια υπολογί-
σιμη δύναμη. Η εντύπωση αυτή επικρατούσε και σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, όπου πιστευόταν ότι όχι μό-
νο «οι Έλληνες δεν θα κατάφερναν να μπουν στην 
Μακεδονία, αλλά αντίθετα θα προέλαυναν οι Τούρκοι 

13  Les Questions Mediterranèennes et les Guerres Balkaniques, σσ. 630-633.

14  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913, Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία, 
1940.

15  Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Σ. Μαρκεζίνη, εκδόσεις Πάπυρος, Αθή-
ναι 1966, τόμος 3, σελ. 167.

16  Στρατιωτική Σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας, άρθρο 2, 22 Σεπτεμβρί-
ου/5 Οκτωβρίου 1912.

Η έξοδος του Τουρκικού Στόλου από τα Δαρδανέλλια κατά τη ναυμαχία της Έλλης και ο Ελληνικός Στόλος σε θέση μάχης (Αρχείο Χαΐτογλου).
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στη Θεσσαλία»17. Αργότερα, όλες αυτές οι εκτιμήσεις 
διαψεύσθηκαν κατά τον θεαματικότερο τρόπο, αιφνιδι-
άζοντας όχι μόνο τους Τούρκους και τους συμμάχους, 
αλλά και ολόκληρο τον κόσμο. Χαρακτηριστική, επί του 
προκειμένου, είναι η ομολογία αιχμαλώτων Τούρκων 
αξιωματικών, οι οποίοι «συμφωνούν στην αναγνώριση 
της μαχητικής αξίας του Ελληνικού Στρατού την οποία 
δεν φανταζόντουσαν»18.

Όπως και να είχαν τα πράγματα, οι «μετοχές» 
της Ελλάδος πριν από την έναρξη του πολέμου ήταν 
«πεσμένες» και το γεγονός ότι από τους συμμάχους, 
μόνο η χώρα αυτή μπορούσε να παρατάξει ένα υπο-
λογίσιμο ναυτικό έδρασε αποφασιστικά στη συμμετοχή 
της στη Βαλκανική συμμαχία19, που αντιλαμβανόταν 
τη δυσχερή θέση στην οποία θα περιερχόταν από την 
ελευθερία της θαλάσσης στα χέρια της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας.

Και η Ελλάδα όμως είχε πλήρη επίγνωση των υπο-
χρεώσεων που ανελάμβανε διά του Στόλου της, τόσο 
απέναντι της ιδίας, όσο και των συμμάχων της. Στον 
αποχαιρετιστήριο λόγο του προς τον ελληνικό στόλο, 
ο τότε υπουργός Ναυτικών Ν. Στράτος έλεγε μεταξύ 
άλλων: «Του στόλου το έργο είναι βαρύ, γιατί καλείται 
χωρίς καμμία υποστήριξη να [...] τον καταναυμαχήσει 
[τον Τουρκικό] [...], να κυριαρχήσει στο Αιγαίο [...], να 
εξασφαλίσει τον εφοδιασμό του στρατού, να παρακω-
λύσει τον εφοδιασμό του εχθρού και να παραλύσει την 
συμπλήρωση της κινητοποιήσεώς του».

Ενώ με την ίδια ευκαιρία, ο Πρωθυπουργός Ελ. 
Βενιζέλος έλεγε: «Μια ήττα του του στόλου μας θα 
καταστήσει τον αγώνα για την μεν την Ελλάδα άπελπι, 
για δε τα συμμαχικά κράτη δεινό». Και παρακάτω: 
«Η Ελλάδα αξιώνει από εσάς όχι απλώς να πεθάνε-
τε γι’ αυτήν. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Αξιώνει να 
νικήσετε!»

Τέλος, την ίδια «αποφασιστική σημασία»20 είχε ο 
ναυτικός αγώνας και για την Τουρκία της «οποίας ο 
στρατός είχε απόλυτη ανάγκη των κατά θάλασσα επι-

17  La Campagne de l’ Armee Hellène, Jean Leune, Librairie Champlot, Παρίσι 
1914.

18  The Life of King George», W. Christmas, σελ. 391.

19  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913, Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία, 
1940 και Το Ναυτικόν μας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913, Επ. 
Μπαμπούρη, Αθήναι 1939.

20  The Battles of Helles and Lemnos», K.L. Rankin, US Naval Institute Proceedings, 
Μάιος 1940, τεύχος 447.

χειρήσεων και κατά συνέπεια της εξασφαλίσεως υπέρ 
αυτού της ναυτικής υπεροπλίας και της κυριαρχίας στη 
θάλασσα»21.

Συνοψίζοντας, η αποστολή με την οποία ξεκινού-
σε τον αγώνα του το Ελληνικό Ναυτικό μπορεί να δι-
ατυπωθεί ως ακολούθως: «Να επιτύχει την κυριαρχία 
στο Αιγαίο, με σκοπό να εξασφαλίσει τις ελληνικές 
θαλάσσιες συγκοινωνίες και να παρεμποδίσει κάθε 
μεταφορά τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων και εφο-
δίων από τη Μικρά Ασία στο μακεδονικό και θρακικό 
μέτωπο»22.

Από την αρχή των επιχειρήσεων ο ελληνικός στό-
λος χωρίστηκε σε δύο τμήματα: Στο Στόλο του Αιγαίου 
υπό τον υποναύαρχο Π. Κουντουριώτη και στη Μοίρα 
Ιονίου υπό τον πλοίαρχο Ι. Δαμιανό. Ο πρώτος συγκέ-
ντρωνε ένα θωρακισμένο εύδρομο, τρία θωρηκτά, 
δέκα αντιτορπιλικά, τέσσερα ανιχνευτικά, πέντε τορ-
πιλοβόλα και ένα υποβρύχιο, το σύνολο δηλαδή των 
βασικών μονάδων του ελληνικού ναυτικού23. Η Μοίρα 
Ιονίου, με την οποία δεν θα ασχοληθεί άλλο η μελέτη 
αυτή, παρά τις σοβαρές υπηρεσίες που προσέφερε, 
δύο ατμοβαρίδες, δύο κανονιοφόρους και τέσσερις 
ατμομυοδρόμωνες24.

Ο ναύαρχος Κουντουριώτης, υλοποιώντας την 
αποστολή που προαναφέρθηκε και ακολουθώντας 
επιθετική τακτική, κινήθηκε αμέσως, καταλαμβά-
νοντας τη Λήμνο (6/19 Οκτ), όπου εγκατέστησε 
ναυτική βάση, εγγύτατα στην προς νότο έξοδο των 
Στενών. 

Η απόφαση της εκτροπής αυτής, ενώ τα σχέδια 
προέβλεπαν τους Ωρεούς της Εύβοιας, αν και ανή-
κει αποκλειστικά στον ναύαρχο, φαίνεται να έχει τις 
ρίζες της στην από νωρίς δημιουργία «σχολής» με-
ταξύ των αξιωματικών του ελληνικού Ναυτικού, που 
υπεστήριζε την αναγκαιότητα προκεχωρημένης βάσε-

21  Η Δράσις των Ναυτικών Δυνάμεων των Εμπολέμων κατά τον Βαλκανικόν Πόλεμον 
και η Επίδρασις αυτής επί του Αποτελέσματος του Πολέμου, Πλωτάρχη Χασάν Σα-
μή βέη, μέλους του Ναυτικού Τμήματος της Ιστορίας Πολέμου και καθηγητού της 
Ναυτικής Τακτικής στη Σχολή Επιτελείου του Γιλδίζ, (μετάφραση), Ν. Επιθεώρηση, 
Αθήναι 1928, τεύχη 77 και 78.

22  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913, Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία, 
1940.

23  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913, Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία, 
1940.

24  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913 Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία, 
1940.
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ως25, για να ελέγχει την έξοδο των Στενών και για να 
«αποτρέψει κάθε κίνηση τουρκικών νηοπομπών» στο 
Αιγαίο26. Θιασώτης αυτής της ιδέας φαίνεται ότι ήταν 
και ο ναύαρχος27. Όπως και να έχει το πράμα, ακόμα 
και κατά ομολογία των αντιπάλων τους, «οι Έλληνες 
από τις πρώτες ημέρες του πολέμου, απέδειξαν, με 
την εκλογή αυτής της ναυτικής βάσεως, μεγάλη επι-
δεξιότητα και γνώση των αρχών του πολέμου»28, σε 
μια προσπάθεια «εγκλωβισμού του τουρκικού στόλου 
στα Δαρδανέλλια»29.

Οι ναυτικές επιχειρήσεις στο Αιγαίο
Δεν πρόκειται εδώ να γίνει περιγραφή και ανάλυση των 
ναυτικών επιχειρήσεων στο Αιγαίο. Δεν είναι αυτός ο 

25  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913 Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία, 
1940, Το Ναυτικόν μας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913», Επ. 
Μπαμπούρη, Αθήναι 1939 και Η κατά Θάλασσαν Ελλάς, Ανθυποπλοιάρχου Κ. 
Δρόσου, Αθήναι 1900.

26  Naval Strategy in the Balkan War», R. Earl, Professional Notes, US Naval 
Institute Proceedings, 1912, τεύχος 144.

27  Ο Στόλος του Αιγαίου, 1912-1913, Υποναυάρχου ε.α. Δ. Φωκά, έκδοση Εστία, 
1940.

28  Η Δράσις των Ναυτικών Δυνάμεων των Εμπολέμων κατά τον Βαλκανικόν Πόλεμον 
και η Επίδρασις αυτής επί του Αποτελέσματος του Πολέμου, Πλωτάρχη Χασάν Σα-
μή βέη, μέλους του Ναυτικού Τμήματος της Ιστορίας Πολέμου και καθηγητού της 
Ναυτικής Τακτικής στη Σχολή Επιτελείου του Γιλδίζ, (μετάφραση), Ν. Επιθεώρηση, 
Αθήναι 1928, τεύχη 77 και 78.

29  The Battles of Helles and Lemnos, K.L Rankin, U.S Naval Institute Proceedings, 
Μάιος 1940, τεύχος 447.

σκοπός της παρούσης εργασίας. Σκόπιμη όμως είναι 
μια ταχύτατη αναφορά σε αυτές, για να φανεί καλύτε-
ρα η επίδρασή τους στην έκβαση του όλου συμμαχι-
κού αγώνα.

Στο διάστημα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου 
1912, ο Τουρκικός Στόλος «παρέμεινε αδρανής»30 
31, και ενώ ο Ελληνικός Στρατός έδρεπε δάφνες στη 
Μακεδονία και τη Θράκη, ο Ελληνικός Στόλος «προ-
χώρησε σαν σε παιχνίδι στην κατάληψη των νήσων 
του βορείου Αιγαίου, όπου οι Έλληνες έτυχαν της πιο 
αδερφικής υποδοχής από τους ελληνικούς πληθυ-
σμούς τους»32. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η αποστολή είχε 
εκπληρωθεί «καθιστώντας το Αιγαίο μια απαγορευμέ-
νη θάλασσα για τις τούρκικες νηοπομπές της Ασίας, 
αναγκάζοντας τις ενισχύσεις και τον εφοδιασμό να 
κάνουν μακρά παράκαμψη με τον σιδηρόδρομο, με 
μεγάλη απώλεια χρόνου»33.

30  Σημειώνεται ότι αυτή η αδράνεια προκάλεσε στην Τουρκία πολλές αντιδράσεις, 
ιδιαίτερα μεταξύ των αξιωματικών του Ναυτικού, οι οποίοι μάλιστα ζήτησαν από 
την Κυβέρνηση να θέσει τέρμα σε αυτή την απραξία, υπό την απειλή ότι σε ενάντια 
περίπτωση θα οδηγήσουν τα πλοία τους προ των ανακτόρων (Ο Τουρκικός Στόλος 
κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, Υποπλοιάρχου Οσμάν Νουρί βέη (μετάφραση), 
Ν. Επιθεώρηση, 1928, τεύχος 70).

31  The Battles of Helles and Lemnos, K.L. Rankin, US Naval Institute Proceedings, 
Μάιος 1940, τεύχος 447.

32  La Flotte Grecque Maîtresse de la mer Egee, L’Illustration, τεύχος 3643, 21 
Δεκεμβρίου 1912, σελ. 555.

33  La Flotte Grecque Maîtresse de la mer Egee», L’Illustration, τεύχος 3643, 21 
Δεκεμβρίου 1912, σελ. 555.

Ανιχνευτικό τύπου «Λέων», σκηνή από τη μεταφορά του Βουλγαρικού Στρατού στο Δεδέαγατς (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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Η Τουρκία κίνησε τον στόλο της κατά του Ελ-
ληνικού, για πρώτη φορά μετά την ανακωχή με τη 
Σερβία, τη Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο. Μέχρι 
τότε οι πιο πολλές μονάδες του απασχολήθηκαν στη 
Μαύρη Θάλασσα, σε προστασία των εκεί θαλασσίων 
της συγκοινωνιών και σε υποστήριξη των σοβαρότα-
τα απειλούμενων από τους Βουλγάρους χερσαίων 
τους δυνάμεων, που ακάθεκτα προέλαυναν προς 
την Κωνσταντινούπολη. Η καθήλωση τόσο μεγάλου 
δυναμικού, εναντίον ενός εμβρυακού Βουλγαρικού 
Ναυτικού34, έχει κακιστεί από Τούρκους ναυτικούς 
αναλυτές35.

Ακολούθησαν οι ναυμαχίες της Έλλης (3/16 Δε-
κεμβρίου) και της Λήμνου (5/18 Ιανουαρίου) με τα 
γνωστά αποτελέσματα, μετά τις οποίες ο Τουρκικός 
Στόλος δεν «αποτόλμησε νέα έξοδο στο Αιγαίο»36 για 

34  Ακόμα και σαν τέτοιο είχε αξιόλογη δράση, με θεαματικότερη ενέργεια τον τορπιλι-
σμό του καταδρομικού «Hamidieh» από δύο βουλγαρικά τορπιλοβόλα.

35  Η Δράσις των Ναυτικών Δυνάμεων των Εμπολέμων κατά τον Βαλκανικόν Πό-
λεμον και η Επίδρασις αυτής επί του Αποτελέσματος του Πολέμου, Πλωτάρχη 
Χασάν Σαμή βέη, μέλους του Ναυτικού Τμήματος της Ιστορίας Πολέμου και κα-
θηγητού της Ναυτικής Τακτικής στη Σχολή Επιτελείου του Γιλδίζ, (μετάφραση), Ν. 
Επιθεώρηση, Αθήναι 1928, τεύχη 77 και 78. Επίσης, Ο Τουρκικός Στόλος κατά 
τους Βαλκανικούς Πολέμους, Υποπλοιάρχου Οσμάν Νουρί βέη (μετάφραση), Ν. 
Επιθεώρηση, 1928, τεύχος 70.

36  Η Δράσις...κ.κπ., Χασάν Σαμή βέη.

να «αμφισβητήσει εκ νέου από τον ελληνικό τον έλεγ-
χο» του Αρχιπελάγους37.

Υπήρξαν και μερικές μεμονωμένες ηρωικές 
ενέργειες εκ μέρους και των δύο εμπολέμων, όπως 
ο τορπιλισμός του τουρκικού μικρού θωρηκτού 
«Fetih-i-Bulend» στο λιμένα της Θεσσαλονίκης από 
το τορπιλοβόλο «11» και η διαφυγή του τουρκικού κα-
ταδρομικού «Hamidieh» και η βύθιση από αυτό του 
ελληνικού εξοπλισμένου πλοίου «Μακεδονία» στη Σύ-
ρο. Αυτές όμως οι ενέργειες ψυχολογικό αντίκτυπο 
είχαν κυρίως και όπως ομολογείται, «δεν είχαν την 
παραμικρή επίδραση επί του τελικού αποτελέσματος 
του πολέμου»38.

Η θαλάσσια όμως ισχύς δεν περιορίζεται στη 
ναυτική μόνο. Ένα από τα συστατικά της είναι και το 
εμπορικό ναυτικό, απαραίτητο στοιχείο για την υποβο-
ήθηση εκπληρώσεως της αποστολής κάθε πολεμικού 
ναυτικού. Θα ήταν επομένως παράλειψη να μην γίνει 
αναφορά και σε αυτό.

Την εποχή εκείνη το ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό 
δεν αποτελούσε, όπως σήμερα, έναν από τους πρώ-

37  The Battles of Helles and Lemnos, K.L. Rankin, US Naval Institute Proceedings, 
Μάιος 1940, τεύχος 447.

38  Η Δράσις...κ.λπ., Χασάν Σαμή βέη.

Το τούρκικο καταδρομικό «Hamidieh»(Χαμιδιέ). Κατά μια θυελλώδη νύκτα, το πλοίο αυτό διέφυγε της προσοχής του Ελληνικού Στόλου που περιπολούσε τα Δαρδανέλλια 
και έφθασε μέχρι τη Σύρο όπου έβαλε κατά του επίτακτου ευδρόμου «Μακεδονία». Αυτή η επίθεση ανησύχησε την κοινή γνώμη της Αθήνας, αλλά αυτό δεν πτόησε τον 
ναύαρχο Κουντουριώτη· ο Ελληνικός Στόλος συνέχιζε να περιπολεί στα Δαρδανέλλια (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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τους εμπορικούς στόλους του κόσμου. Αριθμούσε 
όμως περί τα 1.150 ατμόπλοια και ιστιοφόρα, από τα 
οποία συνολικά επιτάχθηκαν συνολικά 675 πλοία. Από 
αυτά, 95 σκάφη επιτάχθηκαν συνεχώς, εντάχθηκαν 
στο Πολεμικό Ναυτικό και σε μεγάλο βαθμό επανδρώ-
θηκαν με προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού39.

Τα έργα που ανατέθηκαν στα εμπορικά πλοία κάλυ-
ψαν το πλήρες φάσμα των αποστολών υποστηρίξεως 
του στόλου και της όλης πολεμικής προσπάθειας τόσο 
στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο: μεταφορά επιστράτων, 
πυρομαχικών, εφοδίων, υλικού, και στρατευμάτων, 
ανεφοδιασμό σε καύσιμα και πλωτά νοσοκομεία. Συ-
νέβαλαν στην απελευθέρωση των νήσων του Βορείου 
και Ανατολικού Αιγαίου με μεταφορά στρατευμάτων. 
Συνέβαλαν επίσης στις επιχειρήσεις των συμμάχων με 
μεταφορές βουλγαρικών και σερβικών μεγάλων μονά-
δων στρατού40. Τέλος, αριθμός ταχύπλοων εμπορικών 
εξοπλίστηκε και χρησιμοποιήθηκε σε δευτερεύουσες 
αποστολές για να ανακουφίσει τον καθ’ εαυτό πολε-
μικό στόλο41.

η επίδραση του αποτελέσματος  
των ελληνικών ναυτικών  
επιχειρήσεων στο Αιγαίο στην έκβαση  
του Συμμαχικού Αγώνα
Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος κράτησε 7 ½ περίπου μή-
νες. Στο διάστημα αυτό και μάλιστα από την αρχή, ο 
Ελληνικός Στόλος εκπλήρωσε στο ακέραιο την απο-
στολή του, όπως του υπαγόρευαν οι υποχρεώσεις της 
Ελλάδος προς τους συμμάχους της. Δεν επρόκειτο για 
την απελευθέρωση των νήσων του Βορείου και Ανατο-
λικού Αιγαίου, που σε τελευταία ανάλυση αποτελούσε 
εθνική υπόθεση, όσο κυρίως για την απόκτηση, από 
της ενάρξεως του πολέμου, της σε κυριολεξία αδιάλει-

39  Το Ναυτικόν μας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913, Επ. Μπαμπούρη, 
Αθήναι 1939. Επίσης, Η Συνδρομή του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού στους 
πολέμους 1912-3, Αντιναυάρχου ε.α. Κ. Παΐζη- Παραδέλη, Ν. Επιθεώρηση, 1986, 
τεύχος 442.

40  Χαρακτηριστικές περιπτώσεις η διά θαλάσσης μεταφορά στην Αλεξανδρούπολη 
μιας βουλγαρικής ταξιαρχίας 10.500 ανδρών με όλο της το υλικό με 17 ελληνικά 
πλοία και η παροχή βοήθειας στον μαυροβουνιακό στρατό με μεταφορά σερβικών 
στρατευμάτων στο Δυρράχιο και στον Αγ. Ιωάννη Μεδούης.

41  Το Ναυτικόν μας κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913, Επ. Μπαμπούρη, 
Αθήναι 1939 και Η Συνδρομή του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού στους πολέ-
μους 1912-1913, Αντιναυάρχου ε.α. Κ. Παΐζη-Παραδέλη, Ν. Επιθεώρηση, 1986, 
τεύχος 442.

πτης κυριαρχίας στο Αρχιπέλαγος42 «σε μια θάλασσα 
η χρησιμοποίηση της οποίας ήταν μεγάλης σημασίας 
για τον αντίπαλο»43.

Ορισμένοι αναλυτές αμφισβήτησαν την αποτελε-
σματικότητα των ναυμαχιών της Έλλης και της Λήμνου 
με κύριο επιχείρημα ότι κατ’ αυτές δεν επιτεύχθηκε η 
εξουδετέρωση ενός από τους αντίπαλους στόλους. 
Μέχρι ενός σημείου το επιχείρημα δεν στερείται κά-
ποιας βάσεως. Εν τούτοις, ο Ελληνικός Στόλος είχε 
πετύχει μία «αποφασιστική νίκη»44 δεδομένου ότι ση-
μασία έχει το τελικό αποτέλεσμα, η αποφασιστικότητα 
του οποίου συνίστατο στο ότι ο Τουρκικός Στόλος, αν 
και ισχυρότερος, δεν αποτόλμησε νέα έξοδο από τα 
Στενά45, βοηθώντας, αθέλητα, στη διατήρηση της κυ-
ριαρχίας στο Αιγαίο από τον Ελληνικό46.

Έτσι, όπως ομολογείται ακόμα και από τον αντί-
παλο, ο Ελληνικός Στόλος «όχι μόνο κατόρθωσε 
να εξασφαλίσει τον εγκλωβισμό του τουρκικού στα 
Στενά, όχι μόνο πέτυχε να διακόψει τις τουρκικές 
θαλάσσιες συγκοινωνίες στο Αιγαίο, αλλά επί πλέον 
κατόρθωσε να προστατεύσει ακόμα και τους ανεφο-
διασμούς και τις μεταφορές των άλλων βαλκανικών 
στρατών»47 48.

Στην εξασφάλιση αυτής της κυριαρχίας οφείλε-
ται η παρεμπόδιση «κάθε μεταφοράς [...] ενισχύσεων 
από την Ανατολή και τη Συρία49» διά θαλάσσης, τό-

42  Η Δράσις των Ναυτικών Δυνάμεων των Εμπολέμων κατά τον Βαλκανικόν Πόλεμον 
και η Επίδρασις αυτής επί του Αποτελέσματος του Πολέμου, Πλωτάρχη Χασάν Σα-
μή βέη, μέλους του Ναυτικού Τμήματος της Ιστορίας Πολέμου και καθηγητού της 
Ναυτικής Τακτικής στη Σχολή Επιτελείου του Γιλδίζ, (μετάφραση), Ν. Επιθεώρηση, 
Αθήναι 1928, τεύχη 77 και 78.

43  Les Operations Navales dans la Guerre des Balkans, Αντιπλοιάρχου S. Jourdan, 
L’ Illustration, τεύχος 3652, 22 Φεβρουαρίου 1913, σελ. 162.

44  The Battles of Helles and Lemnos, K.L. Rankin, US Naval Institute Proceedings, 
Μάιος 1940, τεύχος 447.

45  «Η κατά Θάλασσαν Ελλάς», Ανθυποπλοιάρχου Κ. Δρόσου, Αθήναι 1900. Επίσης, 
Η Δράσις των Ναυτικών Δυνάμεων των Εμπολέμων κατά τον Βαλκανικόν Πόλεμον 
και η Επίδρασις αυτής επί του Αποτελέσματος του Πολέμου, Πλωτάρχη Χασάν Σα-
μή βέη, μέλους του Ναυτικού Τμήματος της Ιστορίας Πολέμου και καθηγητού της 
Ναυτικής Τακτικής στη Σχολή Επιτελείου του Γιλδίζ, (μετάφραση), Ν. Επιθεώρηση, 
Αθήναι 1928, τεύχη 77 και 78.

46  Η Δράσις...κ.λπ., Χασάν Σαμή βέη.

47  Χαρακτηριστικές περιπτώσεις η διά θαλάσσης μεταφορά στην Αλεξανδρούπολη 
μιας βουλγαρικής ταξιαρχίας 10.500 ανδρών με όλο της το υλικό με 17 ελληνικά 
πλοία και η παροχή βοήθειας στον μαυροβουνιακό στρατό με μεταφορά σερβικών 
στρατευμάτων στο Δυρράχιο και στον Αγ. Ιωάννη Μεδούης.

48  Δράσις...κ.λπ., Χασάν Σαμή βέη.

49  Η Δράσις... Χασάν Σαμή βέη.
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σο στο ανατολικό όσο και στο δυτικό μέτωπο50. Κατά 
ομολογία αιχμαλώτου Τούρκου ανωτέρου αξιωματι-
κού «ο ελληνικός στόλος εμπόδισε την διά θαλάσσης 
μεταφορά στην Τσαλτάτζα 250.000 ανδρών, που πα-
ραμένουν ακινητοποιημένοι στη Σμύρνη ή στη Συρία 
από έλλειψη οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου». 
Και παρακάτω: «Χωρίς αυτόν θα ήμασταν προ πολ-
λού στη Σόφια!»51.

Μπορεί στην τελευταία παραπάνω διατύπωση να 
υπάρχει κάποια δόση υπερβολής. Δεν παύει όμως να 
υποδηλώνει το πόσο οι τουρκικές δυνάμεις αισθάν-
θηκαν την επίδραση από την απώλεια του ελέγχου 
του θαλάσσιου χώρου του Αιγαίου. Η έκταση στην 
οποία η ελληνική «κυριαρχία στη θάλασσα»52 υπήρ-
ξε αισθητή αντικατοπτρίζεται επίσης στο ημερολό-
γιο Τούρκου στρατηγού, ο οποίος βασιζόμενος σε 
ανακριβείς πληροφορίες περί θέσεως εκτός μάχης 
του Ελληνικού Στόλου μετά τη ναυμαχία της Έλλης 
έγραφε: «Μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε τα πάντα 
από την αρχή και η ειρήνη θα συναφθεί επί τελείως 
διαφορετικής βάσεως. Ο στρατός μας του Baïlar 
είναι πια διαθέσιμος! Οι ασιατικές μας δυνάμεις θα 
καταφθάσουν»53. Εάν αυτός ο έλεγχος δεν εξασφαλι-
ζόταν από τον Ελληνικό Στόλο «αναμφιβόλως οι κατά 
ξηράν επιχειρήσεις [των συμμάχων] θα έπαιρναν άλλη 
τροπή»54 οδηγώντας σε ναυάγιο τα όνειρα των τεσσά-
ρων συμμάχων. Όπως μάλιστα έγραφε ένας Γάλλος 
ναυτικός αναλυτής, «ο ελληνικός στόλος έπαιξε ένα 
εξαιρετικά ενεργό και χρησιμότατο ρόλο στο βαλκανι-
κό πόλεμο [...] και προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες 
στους συμμάχους, εμποδίζοντας την εμφάνιση μεγά-
λων ασιατικών μονάδων στις αποφασιστικής σημα-

50  The Inner History of the Balkan War, Sir Reg. Rankin, John Lane the Bodley 
Head Ltd, Λονδίνο 1930, σελ 419, 423-424.

51  Une Revanche, une Etape, Jean Leune, Librairie Champlot, Παρίσι 1914, The 
Life of King George, W. Christmas, σελ. 391 και Comment les Grecs ont Pris 
Janina, jean Leune, «L’ Illustration», τεύχος 3657, 29 Μαρτίου 1913, σελ. 278.

52  The Inner History of the Balkan War, Sir Reg. Rankin, John Lane the Bodley 
Head Ltd, Λονδίνο 1930, σσ. 419 και 423-424.

53  Paroles de Vaincu, Στρατηγού Izzet Fuad Pacha, Γενικού Επιθεωρητού του οθω-
μανικού ιππικού και τέως Διοικητού του Γ΄ Μικτού Σώματος Στρατού Θράκης, 
Librairie Champlot, Παρίσι 1914, σελ. 259.

54  Η Δράσις των Ναυτικών Δυνάμεων των Εμπολέμων κατά τον Βαλκανικόν Πόλεμον 
και η Επίδρασις αυτής επί του Αποτελέσματος του Πολέμου» Πλωτάρχη Χασάν Σα-
μή βέη, μέλους του Ναυτικού Τμήματος της Ιστορίας Πολέμου και καθηγητού της 
Ναυτικής Τακτικής στη Σχολή Επιτελείου του Γιλδίζ, (μετάφραση), Ν. Επιθεώρηση, 
Αθήναι 1928, τεύχη 77 και 78.

σίας επιχειρήσεις της Θράκης»55. Την ίδια εκτίμηση 
διετύπωνε Αμερικανός αναλυτής γράφοντας ότι «o 
ελληνικός στόλος έχει την θαλάσσια κυριαρχία και το 
κυριώτερο έχει παρεμποδίσει οποιαδήποτε ενίσχυση 
του τουρκικού στρατού της Θράκης από την Μικρά 
Ασία ή από τη Συρία»56, αποστερώντας την Τουρκία 
«κατά συνέπεια από την συνδρομή των καλύτερών 
της μονάδων»57.

Οι περίπου 400.000 άνδρες που χρησιμοποίησαν 
οι Τούρκοι «δεν αντιπροσώπευαν παρά τμήμα μόνο 
της μαχητικής τους δυνάμεως [...] και εάν οι περιστά-
σεις ήταν ευνοϊκότερες το Οθωμανικό Γενικό Επιτε-
λείο θα μετέφερε ενισχύσεις, εφόδια και τροφές στην 
Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα και στη Θεσσαλονί-
κη. [Αυτό που] κατέστησε τούτο ακατόρθωτο ήταν, 
φυσικά, η παρουσία του ελληνικού στόλου. Πρέπει 
δε οι σύμμαχοι της Ελλάδος, αλλά και αυτός ακόμα ο 
Ελληνικός Στρατός να ενθυμείται ότι αν κατόρθωσαν 
να επιφέρουν τέτοια εκπληκτική ήττα κατά του Οθω-
μανισμού, οφείλουν [τούτο] αποκλειστικά σχεδόν στο 
ελληνικό ναυτικό. [Χωρίς την αποφασιστική του δρά-
ση] μπορεί να λεχθεί ότι οι Τούρκοι θα διπλασίαζαν 
τη δύναμη του στρατού τους στο ευρωπαϊκό έδαφος 

55  Les Operations Navales dans la Guerre des Balkans, Αντιπλοιάρχου S. Jourdan, 
L’ Illustration, τεύχος 3652, 22 Φεβρουαρίου 1913, σελ. 162.

56  Notes on the Balkan War, R. Earl, US Naval Institute Proceedings, 1913,τεύχος 
145.

57  The Inner History of the Balkan War», Sir Reg. Rankin, John Lane the Bodley 
Head Ltd, Λονδίνο 1930, σελ. 419 και 423-424.

Το αντιτορπιλικό «Λόγχη» στο Μούδρο Λήμνου (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).



64  Ναυτική Επιθεώρηση 

και δεν είναι απίθανο ότι [...] θα νικούσαν τους σημε-
ρινούς νικητές τους»58.

Το παραπάνω δεν αποτελεί υπερβολή λαμβανο-
μένου υπόψη ότι «οι πηγές εφεδρειών του τουρκικού 
στρατού βρισκόντουσαν στη Μικρά Ασία, όπου το δι-
κό και σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν πτωχό και τα μέσα 
μεταφοράς ανεπαρκή»59. Η κατάσταση επιδεινώθηκε 
από τον ελληνικό αποκλεισμό που παρεμπόδιζε «την 
άφιξη φορτίων άνθρακος, μερικώς παραλύοντας τους 
σιδηροδρόμους»60 και υποχρεώνοντας τις οποιεσδή-
ποτε «ενισχύσεις [...] να φθάνουν καταπονημένες μετά 
από μακρές και εξαντλητικές πορείες»61. Αυτή η δια-
κοπή ανεφοδιασμού σε άνθρακα είχε αναγνωρισθεί 
ως «ένας από τους λόγους που παρεμπόδισαν [την 
Τουρκία] να συνεχίσει τον πόλεμο»62.

«Μόνο η θαλάσσια κυριαρχία μπορούσε να σώ-
σει την Τουρκία»63. Οι 350.000 άνδρες που παρέτα-
ξε η Τουρκία ήταν αδύνατον να αντιμετωπίσουν τους 
670.000 της συμμαχίας εάν δεν ενισχύοντο από τις 
πολυάριθμες μεραρχίες που είχαν κινητοποιηθεί στις 
επαρχίες της Ασίας, μεταφέροντάς τις, διά θαλάσσης, 
από τη Σμύρνη και τη Βηρυτό στη Θεσσαλονίκη, στην 
Καβάλα και στην Αλεξανδρούπολη64. Ο Ελληνικός 
Στόλος, «αποκλείοντας τον αντίπαλο [στόλο] και εξα-
σκώντας πλήρη έλεγχο του αρχιπελάγους, αφαιρούσε 
από τους Τούρκους κάθε ελπίδα ενισχύσεως του πολι-
ορκημένου Σκούταρι, αιφνιδιαστικής αποβάσεως στις 
ασθενώς φυλασσόμενες ακτές της Μακεδονίας και 
της Θράκης και από θαλάσσης ενισχύσεως των [δυνά-
μεων] της Καλλιπόλεως. Προσέφερε έτσι μία ιδιαίτερα 
σημαντική βοήθεια στους συμμάχους»65.

Επίλογος
Ο Α΄ Βαλκανικός Πόλεμος ήταν ένας από τους πολέ-

58  Οι Βαλκανικοί Αγώνες (μετάφραση του The Balkan Cockpit: The Political and 
Military Story of the Balkan Wars in Macedonia, Λονδίνο 1914), Cr. Price, εκδό-
σεις Π. Πετράκου, Αθήναι 1915, σελ 60-64.

59  Daily Telegraph, 23 Νοεμβρίου 1912.

60  Marines Etrangères, Revue Maritime, Ιανουάριος 1913.

61  The Inner History of the Balkan War, Sir Reg. Rankin, John Lane the Bodley 
Head Ltd, Λονδίνο 1930, σσ. 419 και 423-424 και Daily Telegraph, 23 Νοεμ-
βρίου 1912.

62  La Guerra Balcanica, V. Mantegazza, Fra. Treves, Μιλάνο 1914, σελ. 97.

63  Les Questions Mediterranèenes et les Guerres Balkaniques, σσ. 630-633

64  Les Questions...κ.λπ.

65  Les Questions…κ.λπ.

μους, τα αποτελέσματα του οποίου φαινόταν ότι θα 
κριθούν στη ξηρά. Σε τεύχος δόκιμης ξένης Ναυτικής 
Επιθεωρήσεως66, που εκδόθηκε με την έναρξη του 
πολέμου, μπορεί να διαβάσει κανείς τα ακόλουθα: «Η 
ιστορία διδάσκει ότι σε πολέμους κρατών με κοινά σύ-
νορα η θαλάσσια ισχύς παίζει πάντοτε χαρακτηριστικά 

66  Naval Strategy in the Balkan War», R. Earl, Professional Notes, U.S Naval 
Institute Proceedings, 1912, τεύχος 144.

Ο Παύλος Κουντουριώτης υπήρξε ο πρωτεργάτης της κυριαρχίας στο Αιγαίο λόγω 
της ρηξικέλευθης στρατηγικής του σκέψης. Πρώτα από όλα με την συγκρότηση 
της Ναυτικής Βάσης στον Μούδρο της Λήμνου σε μια περιοχή δηλαδή που ήταν 
έδαφος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας! Στην συνέχεια στην Ναυμαχία της Έλλης 
(4/17 Δεκεμβρίου 1912) ο Παύλος Κουντουριώτης, Κυβερνήτης του «Γεώργιος 
Αβέρωφ», αποδέσμευσε τον Ελληνικό Στόλο υψώνοντας επί της ναυαρχίδας του 
τη σημαία «Ζ» που σημαίνει «αι κινήσεις μου ανεξάρτηται» και εφόρμησε στον 
Οθωμανικό Στόλο με ταχύτητα 21 κόμβων με σκοπό να υπερφαλαγγίσει τα εχθρικά 
θωρηκτά και να διαγράψει τόξο από μπροστά τους. Επειδή όμως τα άλλα θωρηκτά 
είχαν μικρή ταχύτητα, το «Γεώργιος Αβέρωφ» πέρασε μόνο του και ανάμεσα σε 
πυκνά πυρά των εχθρικών πλοίων και επάκτιων πυροβολείων, πράγμα το οποίο 
πανικόβαλε τους Οθωμανούς που έκαναν στροφή και εισήλθαν με αταξία στα Στε-
νά. Στη διπλανή φωτογραφία εικονίζεται η σημαία «Ζ» επί των ιστίων του «Γεώργιος 
Αβέρωφ» (Αρχείο Θ/Κ Αβέρωφ).
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μικρό ρόλο, και είναι βεβαίως απίθανο ότι ο κανόνας 
αυτός θα μεταβληθεί από τα βαλκανικά κράτη». Εν 
τούτοις η τύχη του πολέμου εξαρτιόταν από τον αντί-
παλο που θα ανέπτυσσε την ανώτερη κατά θάλασσα 
δράση67, η δε «θαλασσία ισχύς είχε αποφασιστική επί-
δραση» στην έκβασή του68.

Επίσης, έχει λεχθεί ότι ο πόλεμος κερδίζεται από 
εκείνον από τους αντιπάλους που θα διαπράξει τα 
λιγότερα σφάλματα. Στην προκειμένη περίπτωση και 
χωρίς τη παραμικρή διάθεση κριτικής, η ζυγαριά των 
σφαλμάτων φαίνεται να γέρνει προς την πλευρά των 
Τούρκων, οι οποίοι χωρίς καθόλου να εστερούντο, 
κατά την εποχή, ευτολμίας και καταρτισμένων αξιω-
ματικών του Ναυτικού, δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν 
το Αιγαίο, από την αρχή, το ισχυρότερο ναυτικό τους 
δυναμικό και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που τους 
προσέφερε η γεωγραφία69, όταν δε αργότερα το επι-
δίωξαν, ήταν πια αργά.

Αντίθετα ο ελληνικός στόλος εφάρμοσε με επιτυ-
χία όλες τις αρχές του ναυτικού πολέμου και «στην 
κυριαρχία από αυτόν του Αιγαίου οφείλεται, εν μέρει, 
το οικτρό και θλιβερό κατάντημα στο οποίο περιέπε-
σαν [οι χερσαίες τουρκικές δυνάμεις], πράγμα που 
οφείλεται ιδιαίτερα να σημειωθεί»70. Ίσως μάλιστα 
«με τις δυναμικές ενέργειές του άλλαξε την έκβαση 
του πολέμου»71, πράγμα που Τούρκος αναλυτής εκ-
φράζει δυναμικότερα λέγοντας ότι «αναμφισβητήτως 
τα αποτελέσματα του Βαλκανικού Πολέμου θα ήταν 
εντελώς διαφορετικά»72, καταλήγοντας: «Τέτοιο λοι-
πόν σοβαρότατο και από κάθε άποψη ζωτικότατο ρόλο 
διαδραμάτισε ο ελληνικός στόλος κατά τον [Πρώτο] 
Βαλκανικό Πόλεμο»73, συμβάλλοντας αποφασιστικά 
στη νικηφόρο για τους συμμάχους έκβασή του. «Έτσι, 

67  Η Δράσις των Ναυτικών Δυνάμεων των Εμπολέμων κατά τον Βαλκανικόν Πόλεμον 
και η Επίδρασις αυτής επί του Αποτελέσματος του Πολέμου, Πλωτάρχη Χασάν Σα-
μή βέη, μέλους του Ναυτικού Τμήματος της Ιστορίας Πολέμου και καθηγητού της 
Ναυτικής Τακτικής στη Σχολή Επιτελείου του Γιλδίζ, (μετάφραση), Ν. Επιθεώρηση, 
Αθήναι 1928, τεύχη 77 και 78.

68  The Battles of Helles and Lemnos, K.L. Rankin, US Naval Institute Proceedings, 
Μάιος 1940, τεύχος 447. 

69  Η Δράσις…κ.λπ. Χασάν Σαμή βέη.

70  Η Δράσις…κ.λπ. Χασάν Σαμή βέη.

71  Les Operations Navales dans la Guerre des Balkans, Αντιπλοιάρχου S. Jourdan, 
L’ Illustration, τεύχος 3652, 22 Φεβρουαρίου 1913, σελ 162.

72  Η Δράσις…κ.λπ. Χασάν Σαμή βέη.

73  Η Δράσις…κ.λπ. Χασάν Σαμή βέη.

χάρη στην κατά θάλασσα κυριαρχία της, η Ελλάδα 
προσέφερε ανεκτίμητες υπηρεσίες, [...] προς τους 
συμμάχους της, [...] και με λίγα λόγια ο ελληνικός στό-
λος κατέστησε δυνατή [τη νίκη τους κατά] το Βαλκανι-
κό Πόλεμο του 1912-3»74.

Τελειώνοντας, μπορεί να λεχθεί ότι για μία ακόμη 
φορά επιβεβαιώθηκε η ρήση του Θουκυδίδη «μέγα το 
της θαλάσσης κράτος» και η ορθότητα της παρατηρή-
σεως ενός αντιπάλου της εποχής πως «η κατά θάλασ-
σα υπεροχή αποτελεί μεγάλο και σοβαρότατο παράγο-
ντα για το χερσαίο αγώνα και εάν δεν εξασφαλισθεί η 
ναυτική υπεροχή μιας χώρας, αυτή βρίσκεται εκτεθει-
μένη σε ανυπολόγιστες συμφορές και κινδύνους»75.

Πηγές πέρα από όσες αναφέρονται  
στις σημειώσεις

Το Ημερολόγιο του Κυβερνήτου του Γ. Αβέρωφ κατά τους Πολέμους 
1912-1913, Υποναυάρχου Σ. Δούσμανη, Αθήναι 1940.

Θωρηκτό Γ. Αβέρωφ, Ν. Σταθάκη, έκδοση ΓΕΝ, Αθήναι 1987.
Ελλάς και Πόλεμος στα Βαλκάνια, έκδοση Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, 

Αθήναι 1958.
Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στη Μακεδονία και τα Νησιά του 

Αιγαίου, έκδοση Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήναι 1939.
Short History of Modern Greece, C. Woodhouse, Faber and Faber, Λονδίνο 

1986.
Hellas and the Balkan Wars, D. J. Cassavetti, T. Fisher Unwin, Λονδίνο 1914.
Journal of the Royal United Service Institution, Ιανουάριος 1913, σσ. 

140-141.

74  Οι Βαλκανικοί Αγώνες (μετάφραση του «The Balkan Cockpit: The Political and 
Military Story of the Balkan Wars in Macedonia», Λονδίνο 1914), Cr. Price, εκ-
δόσεις Π. Πετράκου, Αθήναι 1915, σελ 60-64.

75  Η Δράσις…κ.λπ. Χασάν Σαμή βέη.

Ο παραπάνω αναφερθείς ελιγμός ονομάζεται «Διασταύρωση του Ταυ» και χρησιμο-
ποιήθηκε στη ναυμαχία της Τσουσίμα από τα ιαπωνικά θωρηκτά εναντίον των Ρώσων 
και στηρίζεται στην ιδέα ότι τα πλοία του γαλάζιου στόλου μπορούν να βάλουν με όλα 
τα πυροβόλα τους από την πλώρη μέχρι την πρύμνη, ενώ ο κόκκινος στόλος μόνο με 
αυτά της πλώρης (http://el.wikipedia.org/wiki/Ναυμαχία_της_Έλλης).
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Ναυμαχία της Λήμνου. Λουκάς Γεραλής (Μυτιλήνη 1875 – Αθήνα 1958), ελαιογραφία 360x160 cm (Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος).
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Με τον στόλο  
του Αιγαίου  
στους Βαλκανικούς 
Πολέμους  
του 1912-1913
(Στιγμιότυπα μέσα από ανέκδοτες μαρτυρίες  
και τη λαϊκή εικονογραφία) 

Του Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α. 
ΔηΜητΡΙΟυ λΙΣΜΑΝη
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γενικά
Συμπληρώνεται αιώνας από την ηρωική δράση και τις 
νικηφόρες ναυμαχίες του Ελληνικού Στόλου στους 
Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-1913. Μία εκστρα-
τεία που αποτελεί σταθμό στη νεότερη ναυτική ιστορία 
μας.

Το αφιέρωμα τούτο γράφτηκε ως απότιση ελάχι-
στου φόρου τιμής στη μνήμη εκείνων που πολέμησαν 
για να ελευθερώσουν ελληνικούς τόπους και πληθυ-
σμούς και να διατηρήσουν το Αιγαίο ελληνικό. Οι λαοί 
ξεχωρίζουν όχι μόνο όταν κάνουν έργα σπουδαία, 
αλλά και όταν θυμούνται εκείνους που έπραξαν τα 
σπουδαία.

Οι θρίαμβοι εκείνοι του Στόλου μας συγκίνησαν και 
έκαναν υπερήφανο το Πανελλήνιο –αισθήματα ψυχι-
κής ανάτασης που τόσο έχουμε ανάγκη στη σημερινή 
δύσκολη συγκυρία, ως άτομα και ως Έθνος– προκά-
λεσαν το θαυμασμό των ξένων, άφησαν έκπληκτους 
τους εχθρούς μας και προβλημάτισαν κάποιους τότε 
«συμμάχους» μας. Οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις 
κατέλαβαν με ναυτικά αγήματα (ή σε συνεργασία με 
τμήματα του Στρατού μας) τα νησιά του Βορειοανατο-
λικού Αρχιπελάγους, τις παράλιες πόλεις του Βορείου 
Αιγαίου και το Άγιο Όρος. Ενώ ξεχωριστά ναυτικά αγή-
ματα, δύναμης συντάγματος, συμμετείχαν στις κύριες 
επιχειρήσεις ξηράς. Μετά δε από δύο αποφασιστικές 
συγκρούσεις στη θάλασσα, ο Ελληνικός Στόλος καθή-
λωσε τον ισχυρότερο Τουρκικό μέσα στην Προποντίδα 
και απέκτησε την απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο. 

Με τον τρόπο αυτό, το Πολεμικό Ναυτικό μας εξα-
σφάλισε το θαλάσσιο εφοδιασμό και την ενίσχυση των 
μαχόμενων ελληνικών και συμμαχικών δυνάμεων στις 
επιχειρήσεις ξηράς, την αποβίβαση δυνάμεών μας στα 
μετόπισθεν του εχθρού, ενώ απαγόρευσε στους Τούρ-
κους να προβούν σε παρόμοιες ενέργειες. Η συμβολή 
του Ελληνικού Στόλου στην τελική νίκη και το διπλασι-
ασμό της Ελλάδας υπήρξε καθοριστική.

Η εξιστόρηση και η ανάλυση των ναυτικών γεγο-
νότων του 1912-1913 είναι χιλιοειπωμένη και γνωστή. 
Θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον να αναφερθούμε 
σε αυτά με ένα διαφορετικό τρόπο, πιο πρωτότυπο και 
λιγότερο γνωστό. Θα τα προσεγγίσουμε, λοιπόν, μέσα 
από ανέκδοτες μαρτυρίες και τη λαϊκή εικονογραφία 
της εποχής. Άλλωστε, μια τέτοια παρουσίαση επικοι-
νωνεί αμεσότερα και μεταδίδει ζωηρότερα τα ιστορικά 
γεγονότα και τα μηνύματά τους, από όσο μία συνηθι-
σμένη επετειακή εξιστόρηση. 

Τα ανέκδοτα περιστατικά μάς μεταφέρουν παρα-
στατικά και ανεπιτήδευτα το επικρατούν λαϊκό πνεύμα 
της εποχής, ενώ οι προσωπικές αφηγήσεις των συμμε-
τεχόντων στα γεγονότα εξασφαλίζουν μιαν αφήγηση 
αυθεντική. Όσον αφορά δε στη λαϊκή εικόνα, αυτή 
αποτελεί το δέκτη και δείκτη του τότε λαϊκού αισθήμα-
τος. Μέσα από αυτήν εύρισκαν διέξοδο οι πεποιθήσεις 
του λαού, ο οποίος επιθυμούσε να βλέπει νικηφόρες 
συγκρούσεις που τον ευχαριστούσαν και ικανοποιού-
σαν τον πατριωτισμό και την υπερηφάνειά του. Συνε-
πώς η λαϊκή εικονογραφία μάς μεταδίδει τη νοοτροπία 
του λαού, το πνευματικό του επίπεδο και την ψυχική 
του διάθεση κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται. 
Έχουν, λοιπόν, να μας πουν πολλά οι μαρτυρίες και οι 
εικόνες. 

Σε όλο το άρθρο διατηρήθηκε η αρχική γραφή των 
παλαιών κειμένων.

Παύλος Κουντουριώτης, ο Αρχηγός
Οι μεγάλες επιτυχίες στο θαλάσσιο πόλεμο του 1912-
1913 οφείλονται στη γενναιότητα, την αντοχή και τη 
ναυτοσύνη των αξιωματικών και των πληρωμάτων του 
Ελληνικού Στόλου, στην ηθική υποστήριξη του λαού 
μας, αλλά και στη σωστή επιλογή ως αρχηγού του Παύ-
λου Κουντουριώτη.

Ο Υδραίος ναύαρχος είχε το χάρισμα του ηγέτη 
που μπορούσε να εμπνέει εμπιστοσύνη και να παρασύ-

Επίσημο ανακοινωθέν από το Υπουργείο Ναυτικών για την απελευθέρωση των 
νησιών Θάσου, Ίμβρου, Άγιου Ευστράτιου και Σαμοθράκης.
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ρει. Ήταν από τη φύση του θαρραλέος και είχε πλήρη 
συνείδηση –από ιδιοσυγκρασία και παράδοση– του 
ιστορικού ρόλου στον οποίο εκλήθη. Συνδύαζε τα 
ασυμβίβαστα: τον πράο και απλό χαρακτήρα του Έλ-
ληνα νησιώτη με το υδραιο-αρβανίτικο πείσμα και την 
απερίγραπτη τόλμη που άγγιζε τα όρια του παράλογου, 
κληρονομιά των προγόνων του στολοκαυτών του ’21. 

Συνεχιστής της ηρωικής εκείνης μεγάλης γενιάς, 
ο Κουντουριώτης έφτασε μπροστά στην Ιστορία όταν 
η Πατρίδα τον είχε εξαιρετική ανάγκη κι έγινε ο σω-
τήρας της.

Όταν ο πρόεδρος της Κυβέρνησης, Ελευθέρι-
ος Βενιζέλος, εξέταζε με τον ναύαρχο την πολεμική 
ισχύ των αντιπάλων ναυτικών δυνάμεων (στην οποία 
υπολειπόμασταν), ζήτησε τις εκτιμήσεις του από μία 
μελλοντική σύγκρουση. Τότε μίλησε η μεγάλη καρδιά 
του Κουντουριώτη –όχι η λογική των αριθμών– και εί-
πε: «Και με ασθενέστερο υλικό, οι καλοί ναύται νικούν 
πάντοτε, κ. Πρόεδρε».

Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονισθεί ότι τον Κου-
ντουριώτη δεν τον εκτιμούσε μόνο η πατρίδα του, τον 
υπολόγιζαν πολύ και οι αντίπαλοί του, οι Τούρκοι. Ένα 
δείγμα: Με την επιστράτευση, ο Τούρκος υπουργός 
των Ναυτικών έστειλε τις εξής πληροφορίες στο ναύ-
αρχο Χαλήλ, αρχηγό του Τουρκικού Στόλου:

«Επί του “Αβέρωφ” θα επιβαίνει, όπως πλη-
ροφορούμαι, ως γενικός αρχηγός του ελληνικού 
στόλου, ο Κουντουριώτης, άριστος αξιωματικός, 
με πείρα, με θάρρος, με πατριωτισμό και πλείστες 
άλλες αρετές [...] Ο Κουντουριώτης είναι εκ των 
αρίστων αξιωματικών».

Ο υπουργός των Ναυτικών
Μαχμούτ Μουκτάρ»

Πολεμική προετοιμασία
«Έγερσις!... Έγερσις!... Έγερσιιιις!... Έεεε! Έγερ-
σις».
«Άπαν το πλήρωμα εις το κατάστρωμα!».
«Οι οιακισταί (δηλ. οι σηματωροί) εις τας θέσεις 
των».
«Εις τάξιν απάρσεως».
Είναι η δωδεκάτη Σεπτεμβρίου 1912 προς την δε-

κάτην τρίτην και ξημερώνει Πέμπτη. Όλος ο στόλος 
μας βρίσκεται αγκυροβολημένος εις τον λιμένα του 
Αργοστολίου εκτελών τα θερινά του γυμνάσια υπό την 
διεύθυνσιν του Άγγλου ναυάρχου κ. Τώφνελ, μένοντος 

στην θαλαμηγόν «Σφακτηρίαν» και υπό την αρχηγίαν 
του πλοιάρχου κ. Γκίνη μένοντος εις το θωρηκτόν «Γε-
ώργιος Αβέρωφ».

«Πού θα μας πάνε τέτοια ώρα, μεσάνυχτα, και έτσι 
ξαφνικά;» αναρωτιούνται τα πληρώματα.
«Έλα γύρευε τώρα, να είναι για κανένα νυκτερινό 
γυμνάσιο, και μας σήκωσαν στο πόδι».
«Αυτούνου θα είναι, μωρέ παιδιά».

Με τέτοια και παρόμοια λόγια εδέχθησαν οι ναύται 
μας το καπονιάρισμα των αγκυρών, το βουητό των ανε-
μιστήρων κουβαλούντων τον αέρα στους φούρνους 
για να δώσουνε ατμό στα καζάνια και την ξεκίνησι των 
πολεμικών μας.

Τι συνέβαινε λοιπόν; Επείγον τηλεγράφημα του 
Υπουργείου των Ναυτικών προς τον «Αβέρωφ» πα-
ρήγγειλλεν όπως αναχωρήση την ίδιαν στιγμήν όλος ο 
στόλος και πλεύση στον Ναύσταθμον. Ήταν τα πρώτα 
προδόρπια του ετοιμαζομένου μεγάλου πανηγυριού, 
διότι μετά πέντε ημέρας, στις δεκαεπτά δηλαδή Σε-

Παύλος Κουντουριώτης, αρχηγός του Ελληνικού Στόλου (Εθνικό και Ιστορικό 
Μουσείο)
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πτεμβρίου εκηρύσσετο η επιστράτευσις, από όλα μαζί 
και τα τέσσερα βαλκανικά κράτη.

Μόλις εκηρύχθη η επιστράτευσις, ο υποναύαρ-
χος Ιωάννης Μιαούλης, απόστρατος προ πολλού ένε-
κα της περασμένης του ηλικίας, ο πολυαγαπημένος 
μπάρμπα Γιάννης του Ναυτικού μας –άξιος απόγονος 
του Μεγάλου Μιαούλη που εις το 1897, κυβερνών τον 
ποταμόν «Πηνειόν», δεν εδίστασε να τα βάλη με τα πο-
λεμικά του διεθνούς στόλου, ο οποίος του απηγόρευε 
να αγκυροβολήση στα νερά της Κρήτης μας– παρου-
σιάσθη προ του υπουργού των Ναυτικών, κ. Στράτου 
και εζήτησε να τεθή υπό την σημαίαν της πατρίδος, διά 
να προσφέρη και αυτός τας υπηρεσίας του: «Κ. υπουρ-
γέ, δεν έχω μεγάλας αξιώσεις εγώ. Τοποθετήσατέ με, 
όπουδήποτε, εις ένα ατμομυοδρόμωνα, εις ένα ταρ-
πιλλοβόλον, εις μίαν κανονιοφόρον, επί τέλους. Όπου 
σεις θέλετε».

Εις τον Ναύσταθμον, η κίνησις, το ταβατούρι, η βι-
ασύνη, έχουν φθάσει στο κατακόρυφο. Τα συνεργεία, 
η υποβρύχιος άμυνα, αι αποθήκαι του ιματισμού, αι 
αποθήκαι υλικών, είναι γεμάται από μηρμυκιών ρεύμα 
ανθρώπων, πολυασχόλων, κινουμένων, τρεχόντων, 
στιγμή μη στεκομένων, φωναζόντων ή εκτελώντων 
τας διαταγάς. 

Τα πλοία μας όλα, θωρηκτά, αντιτορπιλικά, ποτα-
μοί, τορπιλοβόλα, κανονιοφόροι, μπαίνουν από δύο-
δύο στις δεξαμενές του Ναυστάθμου και του Πειραι-
ώς, και καθαρίζονται, διορθώνονται, βάφονται, αλλά-
ζουν και φορούν καινούργια φορεσιά.

«Μα γιατί καθαρίζονται όλα, και ξαλλάζουν;», ηρώ-
τησεν ένας απλοϊκός ναύτης τον οπλονόμο του Ναυ-
στάθμου κ. Γ. Παρασκευόπουλον.

«Να σου το πω, παιδί μου. Καθαρίζονται γιατί σε 
λίγο θα μεταλάβουν και δεν πρέπει, καταλαβαίνεις, να 
δεχθούνε ακάθαρτα και ανάλλαγα την κοινωνιά».

Πολεμική άπαρση
Την πρωίαν της 5ης Οκτωβρίου 1912 άπαντα τα ετοι-
μοπόλεμα πλοία του στόλου του Αιγαίου ήσαν συγκε-
ντρωμένα εις το Φάληρον.

Από την επίσημο εγγραφήν του «Αβέρωφ»: 

«12ω.15΄. Απέβη η Α.Μ. ο Βασιλεύς εις την ξη-
ράν. Καθαίρεσις μικρού Σημαιοστολισμού. Απόβα-
σις υπουργών και Γ. Επιθεωρητού. Ένθεσις α΄ και 
β΄ ατμακάτου. Τάξις απάρσεως. 1ω.20΄. Ανάσπασις 
και μαχαλισμός ρ (αριστεράς) αγκύρας. Στροφή 
αθρόα δ (δεξιά) μέχρι Ν.50°Α. Στροφαί 40. Πλέο-

Ναύτες στους Βαλκανικούς Πολέμους (ΕΛΙΑ- ΜΙΕΤ).
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μεν εις γραμμήν παραγωγής φυσικής τάξεως, από-
στασις 400μ. Το αντιτορπιλλικόν “Δόξα” δεξιά». 

Έξω από τον Άγιο Στράτη –την πρώτη εχθρική χώ-
ρα την οποίαν έβλεπεν ο στόλος μας– έγινε η τακτική 
πρωινή προσευχή, μετά την οποίαν, καθώς οι άνδρες 
ήσαν εις την γραμμήν, οι κυβερνήται των αντιτορπιλλι-
κών ανήγγειλαν εις τα πληρώματά των την κήρυξιν του 
πολέμου διά λακωνικών, μα γεμάτων ενθουσιασμόν 
και ζωντανήν φιλοπατρίαν λόγων.

Ναυτικό ορμητήριο στη λήμνο, 
απελευθερώσεις νησιών
Η κατάληψη της Λήμνου αποτελούσε πρώτης προτε-
ραιότητας στρατηγικό στόχο στη σκέψη του οξυδερ-
κούς ναυάρχου Κουντουριώτη, ήδη δύο χρόνια πριν 
από τον πόλεμο. Τούτο μαρτυρούν οι ναύαρχοι Δ. 
Φωκάς και Κ. Βούλγαρης, προς τους οποίους ο Κου-
ντουριώτης είχε διατυπώσει τα πλεονεκτήματα της 
Λήμνου. Πίστευε πολύ στο σχέδιο αυτό, ώστε του είχε 
γίνει έμμονη ιδέα. Το έλεγε ακόμη και στα παιδιά του, 
δείχνοντας στο χάρτη τη Λήμνο: «Να, εκεί θα πάω άμα 
γίνει πόλεμος». 

Ο Μούδρος χρησιμοποιήθηκε ως προωθημένη 
βάση του Στόλου μας, απ’ όπου μπορούσε να επιτηρεί 
αποτελεσματικά τις κινήσεις των τουρκικών ναυτικών 
δυνάμεων από τα Δαρδανέλλια και να έχει τον πλήρη 
επιχειρησιακό έλεγχο του Β. Αιγαίου. 

Από το ημερολόγιο ναύτη που υπηρετούσε στα 
αντιτορπιλικά μαθαίνουμε: 

«Παρήλθε και αυτή η τρικυμιώδης νύκτα, και 
ήλθεν η Δευτέρα της 8ης Οκτωβρίου. Κατά την χθε-
σινήν διαταγήν επλεύσαμε προς τα νότια παράλια 
Λήμνου, και προχωρούντες είδομεν μίαν μικράν 
νησίδα, όπου ελεύκαζε οικίσκος, μετ’ ολίγον δε δι-
εκρίναμεν εντός του προλιμένος, τα τέσσερα θω-
ρηκτά ηγκυροβολημένα. Μεγάλη τότε ανακούφι-
σις και χαρά κατέλαβε τας ψυχάς μας, ιδόντες τα 
πλοία, μαύρα ως εφαίνοντο, φοβερά, απειλητικά, 
εκβάλλοντα καπνούς από τας καπνοδόχους των. 
Τότε είδομεν το εμπορικόν “Πέλωψ” να αποβιβάζη 
στρατόν εις ένα μικρόν λιμενίσκον διά λέμβων και 
ατμακάτων».

Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου ο «Αβέρωφ» ειδοποίη-
σε διά του ασυρμάτου τα αραγμένα μέσα εις τον Μού-

δρον αντιτορπιλλικά ότι επετρέπετο η μετά της ξηράς 
συγκοινωνία για την προμήθειαν τροφών και νερού.

Ο ενθουσιασμός των κατοίκων πρωτοδεχομένων 
τους ναύτας ήτο απερίγραπτος και η υποδοχή την 
οποίαν τους έκαμαν ήτο αληθινά δυσκολοζωγραφί-
στου συγκινητικότητος: «Καλώς τους Έλληνας! Καλώς 
τους Έλληνας!», είναι η φράσις την οποίαν έλεγαν οι 
κάτοικοι του Μούδρου, μόλις επάτησαν οι ναύται την 
στεριά. Ένα ωραίο κορίτσι, έλεγε με δακρυσμένα μά-
τια εις τους ναύτας: 

«Δεν κοιμήθηκα όλη την νύχτα με τον αδελφό 
μου, καθόλου. Ερράβαμε την Ελληνική σημαία, 
που δεν την είχα δη τώρα ποτέ, ούτε και σε βιβλίο 
ζωγραφισμένη».

Η ιστορία όμως έχει πάντα και την άλλη της όψη. 
Ας δούμε πώς έζησε και περιέγραψε τα γεγονότα ένας 
Τούρκος δημοσιογράφος που βρέθηκε μπροστά στην 
κατάληψη της Λήμνου από τις ελληνικές δυνάμεις:

«Το φρούριο της Λήμνου ήρχισε να κανονιοβο-
λή συγχρόνως δε να ανυψούται η ελληνική σημαία 
επί των επάλξεων [...] Η τελετή αυτή συνωδεύετο 
και από ζητωκραυγάς υπέρ του βασιλέως [...] Οι 
εν τω ατμοπλοίω μας Οθωμανοί Έλληνες εχαι-
ρέτων διά μανδηλίων και των πίλων των, ενώ εις 
των Μουσουλμάνων τα πρόσωπα εζωγραφίζετο 
η θλίψις και η οδύνη[…] Δεν υπάρχει βαρύτερον 
και οικτρότερον από το να βλέπει τις την πατρίδα 
καταλαμβανομένην υπό του εχθρού». (εφημερίδα 
Αμάλθεια Σμύρνης, 14 Οκτωβρίου 1912).

Στην κατάληψη της Θάσου, την 18η Οκτωβρίου, 
έλαβε μέρος το ανιχνευτικό «Κανάρης» με κυβερ-

Ελαιογραφία αγνώστου. Το τορπιλοβόλο «Νίκη».
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Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εμπρός που αναφέρει την κήρυξη του πολέμου της Ελλάδος στην Τουρκία και τον απόπλου του Ελληνικού Στόλου.
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νήτη τον αντιπλοίαρχο Μιχαήλ Γούδα. Ο κυβερνή-
της ανέφερε την κατάληψη του νησιού με ένα πο-
λύ λακωνικό τρόπο: «Αρχηγόν. Θάσος κατελήφθη. 
Γούδας».

Μέχρι τη 19η Οκτωβρίου, κατελήφθησαν από τα 
νησιά του Βορείου Αιγαίου, η Ίμβρος, ο Άγιος Ευστρά-
τιος και η Σαμοθράκη. Τρεις ημέρες αργότερα, το ανι-
χνευτικό «Ιέραξ» κατέπλευσε στα ιστορικά Ψαρά. Η 
μικρή τουρκική φρουρά παρατάχθηκε έξω από το σπίτι 
του Μουδίρη και οι Τούρκοι του νησιού απειλούσαν 
τους Έλληνες κατοίκους. Τότε ο κυβερνήτης του «Ιέ-
ρακα», αντιπλοίαρχος Αντ. Βρατσάνος, αναγκάσθηκε 
να βάλει με το πυροβόλο εναντίον της συγκεντρωμέ-
νης φρουράς, με αποτέλεσμα να φονευθεί ο τελευταί-
ος Μουδίρης του νησιού και τρεις στρατιώτες. Μικρό 
άγημα του «Ιέρακα» σφράγισε την ελευθερία στο βρά-
χο του Κανάρη, όπου η Δόξα «θα μελετά τα λαμπρά 
παληκάρια» στους αιώνες.

τα κατορθώματα των τορπιλοβόλων  
«11» και «14»

«Αικατερίνη, 19 Οκτωβρίου 1912.
11.35 εσπέρας χθες Πέμπτης, ετορπιλλίσα-

μεν επιτυχώς εις τον λιμένα της Θεσσαλονίκης το 
Τουρκικόν θωρηκτόν “Φετίχ - Μπουλέτ”. Πλοίον 
βυθιζόμενον έκλινε δεξιά. Πλήρωμα και πλοίον 
αβλαβή. Υμετέρα διαταγή ελήφθη μετά τον από-
πλουν.

Κυβερνήτης Τορπιλλοβόλου “11”, Νικόλαος 
Βότσης».

Ο Αρχηγός του Στόλου του Αιγαίου απάντησε: 

«Υποπλοίαρχον Ν. Βότσην, κυβερνήτην τορπιλ-
λοβόλου “11”.

Συγχαίρω ολοψύχως, μεθ’ όλων, επί συνεχεία 
κατορθωμάτων ενδόξων προγόνων σου.

Κουντουριώτης».

Την παραμονή του είσπλου εις Θεσσαλονίκην του 
τορπιλοβόλου «11» ο καμαρότος του κυβερνήτου έλε-
γε: «Το μόνον που με μέλει είνε ότι έχω πέντε αδελφές 
να παντρέψω». Τότε ο Βότσης του απαντά. «Πρέπει 
να ζήσης εκατό χρόνια διά να τις παντρέψης, ενώ αν 
σκοτωθής θα σου τις καλοπαντρέψη το Έθνος».

Το ότι ο Ν. Βότσης ήτο προαποφασισμένος να 
δράση μετ’ αυταπαρνήσεως αποδεικνύει και η πρό-

νοια την οποίαν είχεν να συντάξη, προτού φύγη διά 
τον πόλεμον, την διαθήκην του. Είναι δε γνωστόν ότι 
οι νησιώται του Μυρτώου Πελάγους, ιδιαιτέρως οι 
Υδραίοι, είναι θρήσκοι. Ο γενναίος αυτός αξιωματικός 
είχε μονίμως στο πλοίο του τρεις εικόνες, μεταξύ των 
οποίων και της Παναγίας – προστάτιδος της πατρίδος 
τουΎδρας. Πριν ακόμη εκπλεύση επήρε ένα παπά από 
το χωρίον Λιτόχωρο, όστις έψαλεν αγιασμό, με τον 
οποίον ερράντισεν τους τορπιλλοβλητικούς σωλήνας. 
Εφρόντισε δε να προσλάβη και εντόπιον πολίτην, μεθ’ 
ο απέπλευσεν.

Σχόλιο της τουρκικής εφημερίδας Κιοϋλού της 
Σμύρνης:

«Αν το ελληνικόν τορπιλλοβόλον εξήλθε του 
λιμένος, όπως εισήλθεν, ανενοχλήτως, τότε περιτ-
τόν να έχωμεν φρούρια. Όταν εν τορπιλλοβόλον 
κατορθώνη εκείνο, το οποίον δεν θ’ απετόλμα πο-
λυάριθμος στόλος, τότε ο κόσμος εκτιμά και απο-
θαυμάζει τον ήρωα τούτον, τουναντίον δε σχημα-
τίζει αναξιοπρεπείς ιδέας δι’ ημάς».

Ο υποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης έδρασε σύμ-

Η κατάληψη της Λήμνου από τον Ελληνικό Στόλο (Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο).
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φωνα με την παράδοση. Δεν μπορούσε να κάνει δια-
φορετικά. Σε όλη του την ζωή τον συνόδευε το βαρύ 
κατόρθωμα του συνονόματου παππού του, ναυμάχου 
του 1821, Νικολάου Βότση, που ως κυβερνήτης τον 
πάρωνα «Άρης» τόλμησε και πέτυχε τη θρυλική Έξοδο 
από το Ναβαρίνο, μαχόμενος μόνος με 35 αιγυπτιακά 
πλοία, την 26η Απριλίου 1825, και προκαλώντας ζημιές 
σε αρκετά. Ήταν τότε όταν ο Ιμπραήμ που παρακο-
λουθούσε τη ναυμαχία από το Νεόκαστρο της Πύλου 
ανέκραξε μεγαλοφώνως:

«Τούτουνους του Γκιαουρού καπιτάν πασά ντεντε-
ήμ» (Πιάσατε αυτόν τον Γκιαούρην να τον κάμω Αρ-
χιναύαρχον). Έπειτα στραφείς προς την ακολουθίαν 
του είπεν:

«Γιαζίκ σιζέ, άιπ» (Κρίμα εις εσάς, ντροπή σας). 
Το κατόρθωμα του Βότση, το 1912, του υπάρχου 

του σημαιοφόρου Δ. Χατζίσκου και του πληρώματός 
του, διήγειρε την καλώς εννοούμενη φιλοδοξία και 
άμιλλα των κυβερνητών των άλλων τορπιλλοβόλων 
μας να διακριθούν σε παρόμοιες ενέργειες. Έτσι, λί-
γες ημέρες μετά, ένα άλλο γενναίο εγχείρημα έγινε 
την 8η Νοεμβρίου 1912 το βράδυ από το τορπιλλοβόλο 
«14» με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Περικλή (Πεπέ) 
Αργυρόπουλο που προσπάθησε να αιχμαλωτίσει και-

νούργιο τουρκικό εξοπλισμένο σκάφος στο λιμάνι Αϊ-
βαλί (Κυδωνίαι) της Μ. Ασίας.

Αποβίβασε άγημα εμβολής στο εχθρικό πλοίο υπό 
τον ύπαρχο, σημαιοφόρο Χ. Κονιάλη, αλλά το τουρκικό 
πλήρωμα πρόλαβε και άνοιξε τους κρουνούς κατακλύ-
σεως του σκάφους με νερά πριν το εγκαταλείψει. Το 
ελληνικό τορπιλοβόλο, χείρησε με δυσκολία στο στενό 
ορμίσκο Άγιος Νικόλαος μέσα από τα αβαθή, τορπίλλι-
σε και ανατίναξε το τουρκικό πλοίο που βυθίστηκε μαζί 
με τον αφοσιωμένο κυβερνήτη του, και εξήλθε από τον 
όρμο των Κυδωνιών βαλλόμενο από την ξηρά.

Ο γενναίος κυβερνήτης Περικλής Αργυρόπουλος 
πέθανε τον Οκτώβριο του 1955 και κηδεύτηκε από τον 
Ι. Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στην Αθήνα, με ιδι-
αίτερες τιμές. Ο γράφων, νέος σημαιοφόρος τότε, είχε 
οριστεί επικεφαλής του αγήματος αποδόσεως τιμών.

 
Κατάληψη της τενέδου, ιδιαίτερη σημασία
Με πρωτοβουλία του ναυάρχου Π. Κουντουριώτη, 
την 24η Οκτωβρίου κατελήφθη η Τένεδος. Ο ναύαρ-
χος είχε δηλαδή τολμήσει να προωθήσει τον «Αβέ-
ρωφ» ακριβώς έξω από τα Δαρδανέλλια, κάτω από 
τα τουρκικά φρούρια και να τον αγκυροβολήσει εκεί. 
Η κατάληψη της Τενέδου είχε ιδιαίτερη επιχειρησιακή 

Σκηνή από τους πρώτους εορτασμούς απελευθερώσεως της Θάσου το 1913 με συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού (Προσφορά Ιωάννη Τσούπρα, Θάσος).
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σημασία. Έγινε η πιο προωθημένη βάση των μικρών 
περιπολικών σκαφών του Στόλου μας, τα οποία ανα-
κουφίσθηκαν από τις ακατάπαυστες ανά διήμερο δι-
αδρομές από Μούδρο προς το στόμιο Δαρδανελλίων 
και αντιστρόφως. Οι περιπολίες στις προσβάσεις των 
Στενών για επιτήρηση και εντοπισμό του Τουρκικού 
Στόλου γινόντουσαν σε συνεχή βάση, κάτω από τους 
σκληρούς βόρειους ανέμους του χειμώνα (τις τρομε-
ρές «κατεβασιές»), με τρικυμιώδη θάλασσα και τσου-
χτερό κρύο, και με τα περιπολικά να βρίσκονται σε 
πλήρη ετοιμότητα μάχης. 

Ο κυβερνήτης του «Αβέρωφ», Σοφ. Δούσμανης, 
διηγείται ότι ήταν τόσο ενθουσιασμένος ο Κουντου-
ριώτης από την κατάληψη της Τενέδου, ώστε του είπε 
ότι ήθελε να τηλεγραφήσει στην Κωνσταντινούπολη 
για να προκαλέσει τον τουρκικό στόλο σε έξοδο. Ο 
Δούσμανης προσπάθησε να τον αποτρέψει, αλλά ο 
ναύαρχος με το πείσμα και τη λεβεντιά του κάλεσε 
πάνω στον «Αβέρωφ» τον Τούρκο τηλεγραφητή της 
Τενέδου και τον διέταξε να στείλει προς τον Υπουργό 
των Ναυτικών στην Κωνσταντινούπολη το εξής τηλε-
γράφημα (στα Γαλλικά):

«Αποβιβάσας τα στρατεύματά μου και κατα-
λαβών την νήσον αναμένω στόλον υμών. Εάν ο 

Στόλος σας δεν έχει γαιάνθρακας, είμαι προθυ-
μότατος να τω παραχωρήσω τοιούτους».

Το τηλεγράφημα έμεινε χωρίς απάντηση.
Εις την κατάληψιν της Τενέδου έλαβε μέρος όλος 

ο Στόλος, μη εξαιρουμένων ούτε των χαϊδεμένων 
τορπιλοβόλων, τα οποία εστριφογύριζαν μπρος στον 
λιμένα της πόλεως και ανάμεσα από τα άλλα πλοία, 
σαν σκυλάκια, ούτε του υποβρυχίου. Είναι το μόνο 
απελευθερωθέν νησί, εις το οποίον έγινε τόση τιμή 
και παράτα. 

Οι Τούρκοι του νησιού όταν πρωτοείδαν τα ελλη-
νικά αντιτορπιλλικά, εγέλασαν με περιφρόνησιν και 
ερωτούσαν τους χριστιανούς αν με αυτά τα πλοία ήλ-
θαμε να κυριαρχήσωμεν του Αιγαίου: «Ου! Ου! Ντε-
νεκέ παμπόρ!». Όταν αργότερα είδαν τον «Αβέρωφ», 
κατελήφθησαν από ρίγος, και είπαν: «Μπρε! Μπρε! 
Μεγάλο, κοτζαμάν παμπόρ!». Όταν δε εφάνη και το 
υποβρύχιό μας «Δελφίν», τότε οι Τούρκοι έμειναν 
χάσκοντες, φωνάζοντες: «Ου! Ου! Σεϊτάν παμπόρ!» 
(διαβολοκάραβο).

Απελευθέρωση Αγίου Όρους και Ικαρίας
Την 1η Νοεμβρίου το Υπουργείο διέταξε την άμεση, για 

Σκηνή από τους πρώτους εορτασμούς απελευθερώσεως της Θάσου το 1913 με συμμετοχή του Πολεμικού Ναυτικού ((Προσφορά Ιωάννη Τσούπρα, Θάσος).
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εθνικούς λόγους κατάληψη του Αγίου Όρους. Δηλαδή 
για να μην προλάβουν να επέμβουν οι Βούλγαροι. Από 
το πρωί της επομένης ο ιστορικός Άθως βρισκόταν 
υπό την ελληνική κατοχή.

«Μόλις πλησιάζομεν το Ακρωτήριον, περί τας 
1:30, βλέπομεν ότι όλα τα μοναστήρια είναι ση-
μαιοστολισμένα. Οι μοναχοί έξω εις το ύπαιθρον 
φωνάζωντες και αλαλάζοντες εκ χαράς και παντοι-
οτρόπως εκδηλούντες τον ενθουσιασμόν των, ενώ 
συγχρόνως χαιρετίζουν με κανονιοβολισμούς και 
τυφεκιοβολισμούς. Πώς το εμυρίσθησαν οι καλό-
γεροι, ότι πηγαίνομεν να τους ελευθερώσωμεν, 
μυστήριον. Η επιφάνεια του όρμου της Δάφνης 
πληρούται όλη λέμβων, ασφυκτικώς πεπληρωμέ-
νων από καλογήρους. Όλος ο όρμος έχει μαυρίσει 
από ράσα!». 

Εις τας 4 Νοεμβρίου κατελήφθη η Ικαρία. Ο κυβερ-
νήτης του αντιτορπιλλικού «Θύελλα», αντιπλοίαρχος Α. 
Βλαχόπουλος, καταλαμβάνων την νήσον αντιμετώπι-
σεν αντιδικίαν μεταξύ των ενθουσιωδών νησιωτών διά 
το μέρος εις το οποίον θα υψούτο η ελληνική σημαία: 
Εις τον Εύδηλον ή εις τον Άγιον Κήρυκον. Ο κυβερνή-
της ύψωσεν τελικώς και εις τας δύο κωμοπόλεις και 
ησύχασεν.

Κατάληψη της Μυτιλήνης, ιδιαίτερη 
προσπάθεια
Για την ολοκλήρωση της κατάληψης των νησιών του 
Αρχιπελάγους υπολείπονταν κυρίως η Μυτιλήνη και η 
Χίος. Οι επιχειρήσεις αυτές απαίτησαν ενίσχυση των 
ναυτικών αγημάτων με σημαντικές δυνάμεις του τακτι-
κού στρατού, θυσίες και αρκετό χρόνο, για να εξουδε-
τερωθούν οι τουρκικές φρουρές των δύο νησιών.

Πριν καλά καλά, εισέλθη ο στόλος εις τον λιμέ-
να της Μυτηλήνης, εις τας 8 Νοεμβρίου, οι γενναίοι 
Μυτηληνιοί, διέρρηξαν τας τουρκικάς αποθήκας των 
όπλων, εφορτώθησαν μεγάλας Ελληνικάς Σημαίας και 
κατήλθον εις την παραλία διά να υποδεχθούν τους 
ελευθερωτάς των συν γυναιξί και τέκνοις, δονούντες 
την ατμόσφαιραν από τας ζητωκραυγάς, τους πυρο-
βολισμούς και φωνάζοντες: «Δεν είνε ανάγκη να έλθη 
όλος ο στόλος, δεν είναι ανάγκη, μια ατμάκατος μονα-
χά για να κάνη την κατάληψι, μια ατμάκατος».

Ένας γέρος Μυτιληνιός με καταχιονισμένα από τα 
χρόνια γένεια, ενώ ο Στόλος έπλεε στο λιμάνι, εισήλθε 

στη θάλασσα από την μεγάλη του χαρά, και επροχώ-
ρησε βουτηχθείς έως τον λαιμόν, ενώ εκίνει τα χέρια 
του και εφώναζε εις τα πλοία: «Ελάτε! ελάτε! ελάτε 
γλήγορα!».

Όταν εγένετο η αποβίβασις του στρατού, ενώ οι 
άνδρες της Μυτηλήνης τον υπεδέχοντο με πυροβο-
λισμούς ενθουσιασμού, αι γυναίκες τον έρραινον με 
άνθη, με ρύζι, με μύρα, με κουφέτα, με κορδέλλαις 
και με μεταξωτά ακόμη μαντύλια.

Ένας ναύτης του «Βέλους», διηγούμενος από και-
ρό σε συναδέλφους του έλεγε:

«Ε! και να σας είχα κει πέρα αδερφάκια! Κο-
ρίτσια σαν το κρούσταλλο νερό αγκαλιάζανε τα 
ρούχα μας και μας πετούσανε μυρωδιές και λου-
λούδια. Μας πιάνανε στο δρόμο τα κορίτσια και 
γυρεύανε για μεγάλη χάρι να πλύνουνε τα ρούχα 
μας, ό,τι είχαμε, ένα μαντήλι ακόμα. Κυττάζανε 
μήπως θέλαμε πουθενά κανένα μπάλωμα, μη μας 
έλειπε κανένα κουμπί».

Όπου και να επήγαιναν οι ναύται τα εύρισκαν όλα 
πληρωμένα. Πενήντα Μυτηληνιοί κατεσκοτώνοντο 
να πληρώσουν το πράγμα που θα ηγόραζε, ήπιεν ή 
έφαγεν ένας ναύτης. Στας διαμαρτυρίας των ναυτών, 
γιατί τα εξοδεύουν τα χρήματά των, απήντων: «Ξέρετε 
έχομε Τούρκικα νομίσματα και θέλουμε να τα ξεκά-
νωμε!».

Στο Πλωμάρι, από το εύδρομό μας «Μακεδονία» 
εστάλη μία λέμβος, εφ’ ης επέβαινεν ο επίκουρος 
αξιωματικός του πλοίου κ. Εμ. Φοστίνης και 8 ναύται 
διά να καταλύση τας Τουρκικάς αρχάς. Το άγημα είδε 

Ο νέος Κανάρης (Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο). Ο Βότσης ως συνεχιστής των 
μπουρλοτιέρηδων του 1821...
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στην ακτή καμμιά διακοσαριά Πλωμμαρίτας, οι οποίοι 
εζητωκραύγαζον και έρριχναν πυροβολισμούς, αφού 
όλοι ήσαν ωπλισμένοι έως τα δόντια. Σε λίγο εφάνη 
ερχομένη άλλη ένοπλος μάζα Πλωμμαριτών, εις το 
μέσον της οποίας, έσερναν τα πόδια των τρέμοντες, ο 
Μουδίρης, ο Καϊμακάμης, ο Τελώνης, οι τηλεγραφηταί 
και αι άλλαι Τουρκικαί αρχαί της πόλεως, τας οποίας οι 
Πλωμμαρίται κατέλυσαν μόνοι των, και επήγαιναν τους 
θεράποντάς της εις το άγημα «για πεσκέσι». 

Η πλήρης κατοχή της Μυτιλήνης επιτεύχθηκε την 
5η Δεκεμβρίου του 1912.

Κατάληψη της Χίου, βιαία απόβαση
Την κατάληψη της Χίου, την 12η Νοεμβρίου, ενήργη-
σαν τα τέσσερα βοηθητικά εύδρομα: «Αρκαδία», «Μα-
κεδονία», «Μυκάλη» και «Εσπερία», επί του τελευταίου 
εκ των οποίων επέβαινε ο μοίραρχος των ευδρόμων, 
πλοίαρχος κ. Ι. Δαμιανός.

Η απόβασις των ημετέρων στρατευμάτων εν Χίω 
δεν υπήρξεν αναίμακτος ως αι προηγηθείσαι εις τας 
λοιπάς νήσους, ουδ’ αυτής της Μυτιλήνης εξαιρουμέ-
νης. Ουδ’ ήτο ευχερής αύτη. Ο διοικητής των τουρ-
κικών στρατευμάτων, συνταχματάρχης Ζιχνή-βέη, 
ηρνήθη να παραδοθή και απεφάσισε να αμυνθή έξω 
από την πόλιν. 

Ο Ζιχνή βλέποντας τα τέσσερα μετασκευασμένα 
εύδρομα να πλέουν προς την νήσον, διά να κάνουν την 
κατάληψιν, εγέλασε και είπε: «Πορτοκάλια και μανταρί-

νια, ήρθανε εδώ να φορτώσουνε με αυτά τα εμπορικά, 
ή κατάληψι της Χίου να κάνουνε;».

Όταν αι πρώται λέμβοι των ευδρόμων ρυμουλκού-
σαι τας αυτοσχεδίως μεταβληθείσας εις αποβατικάς 
ακάτους διαρρεούσας λέμβους των μεταγωγικών 
εμπορικών πλοίων, εφ’ ων επέβη ως πρώτον σώμα 
αποβατικόν ο υπό τον υποπλοίαρχον Ι. Δεμέστιχαν λό-
χος των ναυτικών αγημάτων, έφθασαν εις την παρα-
λίαν Κοντάρι (προς νότον της πόλεως της Χίου), σφο-
δρότατον πυρ υπεδέχθη ταύτας εκ ξηράς, και είναι 
αξιοθαύμαστος η ψυχραιμία των Ελλήνων ναυτών των 
ευδρόμων οίτινες εκωπηλάτουν εστραμμένα έχοντες 
τα νώτα προς το θερίζον εχθρικόν πυρ. Ούτε εις ναύ-
της έστρεψε ή εταράχθη καν καθ’ όλην την διάρκειαν 
της αποβάσεως.

Σε μία δε θαρραλέα επίθεση του ναυτικού αγήμα-
τος, εναντίον οχυρής τουρκικής θέσης, ο μεν διοικη-
τής του αγήματος υποπλοίαρχος Ι. Δεμέστιχας τραυ-
ματίσθηκε, έπεσαν δε ηρωικώς ο ανθυποπλοίαρχος 
Ν. Ρίτσος, ο ναυτικός δόκιμος Ι. Παστρικάκης και 20 
ναύτες. Ήταν το πρώτο ναυτικό αίμα που χύθηκε στον 
πόλεμο – σπονδή της ελευθερίας στο μαρτυρικό χώ-
μα της Χίου που σκέπασε με τα λεμονάνθη της τους 
Έλληνες ναυτικούς. 

Μετά την παράδοσιν του ανδρείου Τούρκου Ζιχνή 
και του στρατού του, έπειτα από την φονικήν μάχην 
του όρους Αίπους, ο Ζιχνή ωδηγήθη εις την «Μακεδο-
νίαν». Εκεί, λόγου συμπεσόντος, είπεν εις τον κυβερ-

Ο Στόλος του Αιγαίου αγκυροβολημένος στην Τένεδο. Διακρίνεται το «Γεώργιος Αβέρωφ» (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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νήτην πλωτάρχην κ. Λ. Τσουκαλά: «Είχα την ιδέα ότι οι 
Έλληνες είνε παλληκάρια, μα είδα ότι δεν είναι σωστό. 
Μοιάζετε τους Κεφαλλωνίτες που όταν παίζουν χαρ-
τιά, τα ποντάρουν όλα για όλα».

Οι εμπορικοί και βασανισμένοι από τον αιμοβόρον 
τύραννον Χιώται δεν είχαν την παραμικράν γνωριμίαν 
με τον Θεόν Άρην. Να ένα χαρακτηριστικό περιστα-
τικό: Ένα άγημα ναυτών της «Μακεδονίας» υπό τον 
υποπλοίαρχον κ. Αποστόλου, έχον μαζύ του πολλούς 
Χιώταις με ζώα, και 40 Βολισσιώταις ωπλισμένους, 
επήρε διάφορα τουρκικά λάφυρα. Τα εφόρτωσαν οι 
αγωγιάται στα ζώα των και όλη η ομάδα τα κατέβαζαν 
στην παραλία. Τούρκοι κρυμμένοι σταις χαρακιές του 
όρους Άγιος Γεώργης, άρχισαν να πυροβολούν κα-
τά των δικών μας. Οι ναύται μας απήντησαν αμέσως 
φωτιά στη φωτιά. Οι ωπλισμένοι όμως 40 Βολισσιώτες 
μόλις ήκουσαν τον πρώτον πυροβολισμόν, έριξαν τα 
όπλα των μέσα στα σχοίνια και ταις λιγαριαίς, και εις 
τον κ. Αποστόλου και τους ναύτας μας οι οποίοι είχαν 
γίνει εξωφρενών γι’αυτό, απήντων: «Εν ειμέστεν ημείς 
από τους στρατιώτας, ειμέστεν από τους αωγιάτας».

Το Υπουργείον των Ναυτικών απηύθυνε προς 
τον ναύαρχον Κουντουριώτη το ακόλουθον τηλε-
γράφημα:

«13 Νοεμβρίου 1912. Γενομένης χθες κατα-
λήψεως Χίου, στόλος Αιγαίου υπό την υμετέραν 
δεξιάν ηγεσίαν δύναται να είναι υπερήφανος, ότι 
[...] ετίμησε την ένδοξον σημαίαν του Πολεμικού 
Ναυτικού [...] και κατέστησεν εαυτό άξιον της ευ-
γνωμοσύνης της Πατρίδος. Εκφράζω τα συγχα-
ρητήρια της Κυβερνήσεως προς τον τετιμημένον 
Αρχηγόν του Στόλου, προς τα πολύτιμα επιτελεία 
και τα ανδρεία πληρώματα.

Η παρούσα να αναγνωσθή εν επιθεωρήσει κα-
τά τρεις συνεχείς ημέρας.

Ο Υπουργός Ναυτικών Ν. Στράτος»

η μεγάλη ναυμαχία της Έλλης
Έπειτα από δύο μηνών γλυκό νάνι νάνι, απεφάσισε επί 
τέλους ένα πρωί της 3ης Δεκεμβρίου να ξυπνήση η αρ-
μάδα και το πρώτο πρώτο πλοίο που έλαβε το θάρρος 
να ξεμυτίση στην μπούκα των στενών ήτο ένα αντιτορ-
πιλικόν. H «Σφενδόνη» ευρισκομένη εις την περιπολίαν, 
έσπευσε να τηλεγραφήση αμέσως την εμφάνισιν του 
εχθρού εις τον «Αβέρωφ», και μετ’ ολίγον ο ναύαρχος 

έστειλε το κάτωθι τηλεγράφημα: «Πληροφορήσατέ με 
πώς εφάνη. Είχεν εξέλθει των στενών Τουρκικόν αντι-
τορπιλλικόν; Και πώς ετόλμησεν;».

«4 Δεκεμβρίου 1912. Λίαν επείγον. Υπουργείον 
Ναυτικών.

Χθες πρωί πλέοντες μεταξύ Κεφάλου Ίμβρου 
και ακτής Χερσονήσου Καλλιπόλεως είδομεν την 
9ην και 20΄εξερχόμενον των στενών τον εχθρικόν 
στόλον [...]

Την 10ην και 30΄ο εχθρός ένεκα της σφοδρότη-
τος του πυρός του “Αβέρωφ” και των θωρηκτών 
έπαυσε το πυρ και κατέφυγεν εις τα στενά υπό την 
προστασίαν των φρουρίων [...]..και εξηφανίσθη 
εις Δαρδανέλλια [...] Ενθουσιασμός και ανδρεία 
πάντων ανεξαιρέτως ανωτέρα περιγραφής. Επυ-
ροβόλουν ζητωκραυγάζοντες [...].

Κουντουριώτης»

Μέσα στη μάχη ο Κουντουριώτης εμψύχωνε τα 
πληρώματα του «Αβέρωφ». Εξερχόταν από το θωρα-
κισμένο διαμέρισμα στην ανοικτή γέφυρα και φώναζε: 
«Βαράτε, βαράτε τους κανάγιδες (βρισιά, στα αρβανί-
τικα), από κει μεριά τους άπιστους, τα σκυλιά».

«Κύριε Ναύαρχε, δεν πρέπει να εκτίθεσθε. Ελά-

Περιπολία έξω από τα Δαρδανέλλια ( Έργο του Ναυάρχου Κ. Αλεξανδρή, όταν 
υπηρετούσε ως Ναυτικός Δόκιμος στο περιπολικό «Λέων» στους Βαλκανικούς 
Πολέμους).
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τε εις το οχυρόν», επανελάμβανε πολλάς φοράς ο 
υποπλοίαρχος κ. Δ. Παπαλεξόπουλος. «Εγώ έχω τον 
σταυρόν απάνω μου και θα φοβηθώ ταις οβίδες;», 
απάντησε ο Ναύαρχος. (Την ίδια μεγάλη πίστη στο 
σταυρό είχε και ο Ανδρέας Μιαούλης, ο οποίος είχε 
κατασκευάσει τον δικό του ξύλινο σταυρό που τον σή-
κωνε στο άλμπουρο πριν από κάθε επίθεση).

Σε μια στιγμή έπαυσε να υψώνεται ο οργίλος τόνος 
της φωνής του Κουντουριώτη, ο οποίος κατηύθυνε τα 
πάντα. Τον έζωσεν ο γλωσσοδέτης της αγωνίας και της 
ευθύνης. Τότε ηκούσθη από την γέφυραν η αρβανίτικη 
φωνή του Υδραίου ακολούθου του:

«Μόσε τριμ, μπάρμπα Παύλο!» (Μη φοβάσαι, 
μπάρμπα Παύλο).

«Γιο! Γιο!» ( Όχι, Όχι), απήντησεν ο ναύαρχος, 
κτυπώντας δυνατά τα πόδια εις το κατάστρωμα. Και 
ήρχισε να εξαπολύη και πάλιν τους κεραυνούς των 
διαταγών του.

Μια άλλη σκηνή στη γέφυρα ενός αντιτορπιλλι-
κού: 

«Κύριε Κυβερνήτα, μια οβίδα έπεσε δεξιά στην 
πλώρη. Καμμιά δεκαριά μέτρα κοντά».

«Καλά!».
«Αυτήν την στιγμήν, άλλη έπεσε λίγο πειό πίσω 

στην πρύμη, και έκανε μούσκευμα κάποιο ναύτη, με 
τη θάλασσα που σήκωσε».

«Θαυμάσια!».
«Κύριε Κυβερνήτα, αι οβίδες πέφτουν δεξιά, αρι-

στερά, εμπρός, από παντού».
«Έχει καλώς».
Με αυτά τα θαυμάσια μονοσύλλαβα, απήντα κατά 

την α΄ ναυμαχίαν ο κυβερνήτης της «Ναυκρατούσης», 
πλωτάρχης κ. Κ. Λιόλιος, εις τους αξιωματικούς και 
ναύτας, οι οποίοι του ανεκοίνωναν τας αποστάσεις 
που έπεφταν αι εχθρικαί οβίδες από το πλοίο τους. 

Μια οβίδα τρυπήσασα το αθωράκιστον μέρος της 
πρώρας του «Αβέρωφ» και περάσασα από το διαμέ-
ρισμα του αρχικελευστού μηχανικού κ. Μερεμέτη, 
δεν ηύρεν τίποτε άλλο να κάνη παρά να χαλάση την 
ρεδιγκότα του. Το ίδιον θραύσμα εξακολουθήσαν τον 
δρόμον του, επέρασεν απέναντι από το δωμάτιον του 
οπλονόμου κ. Μπάθα και αφού του εχάλασε και αυτού 
μια άλλη ρεδιγκότα, επήγε και εκάθησε αποσταμένο 
επάνω στο κρεββάτι του, όπου και το ηύβραν.

Λόγω των ταχέων και συνεχών βολών του «Αβέ-
ρωφ», τα πυροβόλα του υπερθερμάνθηκαν και ελατ-
τώθηκε η ταχυβολία. Τότε ο ναύαρχος αποφάσισε να 

εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της ταχύτητας που είχε 
και πήρε την πολύ τολμηρή απόφαση να πλεύσει το 
ταχύτερο εναντίον της τουρκικής ναυαρχίδας και να 
κλείσει επικίνδυνα την απόσταση. Ο Τούρκος ναύ-
αρχος κατεπλάγη προ της κινήσεως του «Αβέρωφ», 
που έδιδε την εντύπωση ότι έπλεε προς εμβολισμόν 
και χείρισε προς τα δεξιά για απομάκρυνση. Εκείνη 
τη στιγμή η συμπλοκή είχε κριθεί. Η τουρκική γραμμή 
ακολούθησε το ναύαρχό της, σε σύγχυση, και έλαβε 
πορεία προς τα Στενά. Αυτόν το φόβο συγκρούσεως 
ομολόγησε, μετά την ειρήνη, στον ίδιο τον Κουντουρι-
ώτη, στην Αθήνα, ο υπασπιστής του Τούρκου ναυάρ-
χου κατά τη ναυμαχία.

Ενώ η ναυμαχία ήτο στην μεγαλειτέραν της δύνα-
μιν, ο επίκουρος ανθυποπλοίαρχος κ. Καραμούζης, 
είπε εις τον κ. Ναύαρχον:

«Κύριε Ναύαρχε, τα πληρώματα κάτω φωνά-
ζουν».

«Φωνάζουν; τι φωνάζουν;»
«Ζητωκραυγάζουν, κύριε Ναύαρχε».
Ένα επικό δράμα επαίχθη τότε αστραπιαίως στην 

ψυχή του Κουντουριώτη. Ο εχθρός που έφευγεν δεν 
έπρεπε να γλυτώση. Και συνέχισε την φρενήρη ορμή 
του μέχρι που πλησίασε επικίνδυνα τα απειλητικά τουρ-
κικά πυροβολεία στα στενά. Εκείνη την ώρα, ο κυβερ-
νήτης της ναυαρχίδας φαίνεται να του είπε: 

«Κύριε Ναύαρχε, τα φρούρια».
Και ο γερο Υδραίος: «Την στιγμή που ζητωκραυ-

γάζει το πλήρωμά μου να μην μου μιλά κανείς για 
φρούρια».

Η κατάληψη της Μυτιλήνης (Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο).
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Η ανδρεία του ναυάρχου και του Στόλου προκά-
λεσαν το θαυμασμό όλων, Πολιτείας και Λαού. Αλλά η 
θυελλώδης ορμητικότητα του Κουντουριώτη, ανησύ-
χησε πολύ την ελληνική κυβέρνηση και τον Βασιλέα 
και έγινε αντικείμενο γενικότερης κριτικής.

Πάνω σε αυτό το θέμα, ο Κουντουριώτης με το 
θυμόσοφο τού χαρακτήρα του έχει γράψει αρκετά, 
μεταξύ άλλων: «Τα πολεμικά πλοία δεν είναι διά στο-
λισμόν».

Επίσης, μετά από χρόνια, διηγιόταν σε φίλους του: 
«Είδα εκείνη την ώρα σαν όραμα πάνω στους δύο κά-
βους των Στενών τον παππού μου και τον Μιαούλη να 
μου κάνουν νόημα και να με καλούν. Και όρμησα πάνω 
τους».

Από τον εμποροπλοίαρχο Παναγιώτη Δέδε, ο οποί-
ος υπηρετούσε εις τον «Αβέρωφ», κατά τον πόλεμον, 
έχουμε αποκαλυπτικές αφηγήσεις από την ναυμαχία:

«Ένεκα της πρωινής ομίχλης που έκλεινε 
τα Στενά δεν ήτο δυνατόν να δούμε τα εχθρικά 
πλοία, ότε ηκούσαμεν την φωνήν του Ναυάρχου 
έξω από τον πύργον: Ο αξιωματικός; Πού είναι ο 
αξιωματικός; Παρών, διατάξατε, κύριε Ναύαρχε», 
απήντησεν ο αρχηγός του πύργου υποπλοίαρχος 
κ. Ι. Τσαμαδός (σ.σ. πολλοί αξιωματικοί στο στόλο 
ήσαν Υδραίοι).

“Ε! τώρα γενναιότητα, μη φοβηθήτε”.
Το εργαλείον του διαστημομέτρου έδειχνε 

ότι απέχαμε τώρα 14 χιλιόμετρα από τον εχθρό. 
Ο διευθυντής του πυρός διατάσσει: “Γεμίσατε!”. 
Τα πλοία των δύο Στόλων πλησιάζουν, έφθασε η 
στιγμή. Ο διευθυντής του πυροβολικού πλωτάρχης 
κ. Εμ. Δραγάτσης διατάσσει: “Σκοπεύετε το πρω-
τόπλουν πλοίον”.

Την στιγμήν αυτήν κάτι το φοβερό εχτύπησε 
τα μάτια μου. Αναρίθμητες φωτιαίς ετινάχθησαν 
μαζύ από τα τέσσερα τουρκικά θωρηκτά, και ισά-
ριθμοι οβίδες έπεσαν πίσω μας εις απόστασιν από 
800-1.200 μέτρων, σηκώνουσαι μεγάλας στήλας 
αφρού. Μετά δύο-τρία λεπτά ηκούσθη συνεχής 
κρότος, σαν μακρυνής βροντής. 

Πέντε λεπτά από την στιγμή που ερρίξαμε την 
πρώτη οβίδα, αι πρώται εχθρικαί σφαίρες ήρχισαν 
να σφυρίζουν, περνώντας από πάνω από τα κεφά-
λια μας. Σε μια στιγμή της ναυμαχίας, κατέβασα 
τα μάτια μου από τα σκοπευτικά μηχανήματα, και 
εκύτταξα το κατάστρωμα της πλώρης.

Μια οβίδα το είχε σχίσει και του εχάλασε αρ-
κετά μέτρα. Εις το σανίδωμά του είχε ανοιχθή ένα 
χάος. Εφαίνετο σαν στόμα πηγαδιού. Αι αλυσσί-
δες των αγκυρών κομματιασμέναι, με σπαρμένους 
τους κρίκους των από εδώ και από κει. Συγχρόνως 
είχε σπάσει και ένας υδαταγωγός σωλήν και το νε-
ρό ετινάζετο στο κατάστρωμα σαν πίδαξ.

Κάθε τόσο ερωτούσα τους σκοπευτάς:
“Ε! πώς πάμε; Τι λέτε! Χτυπήσαμε κανένα;”.
“Ναι! Αυτή τη στιγμή φαίνονται φωτιαίς στο 

πρώτο”.
“Μα κυττάξτε λοιπόν καλλίτερα”.
“Πώς να κυττάξωμε αφού δεν βλέπουμε από 

τον καπνό και τα νερά!”». 

Εν τω μεταξύ ο δίοπος σκοπευτής Πέππας δεν 
έπαυε να επικαλήται την Αγίαν Βαρβάρα (προστάτιδα 
του πυροβολικού), για να τον βοηθήση και επιτύχη 
στην σκόπευση.

Ένας ναύτης του «Αβέρωφ» έγραφε στη μητέρα 
του μετά τη ναυμαχία:

«Η μάχη είναι πολύ άγριον πράγμα, αν και χωρίς 
να καυχηθώ αφ’ στιγμής έπεσε το πρώτον “μπουμ” ου-
δέναν φόβον ησθάνθην ή έξαψιν, ή νευρικότητα [...] 
Δεν ημπορείς να φανταστείς τι νεύρα χρειάζονται ν’ 
ακούς τα διάφορα βζζζ, βζζζ, παπ παπ, ουα οουα, των 

Η αιματηρή κατάληψη της Χίου (Εθνικό και Ιστορικό Μουσείο). Είναι η μοναδι-
κή λαϊκή εικόνα των Βαλκανικών Πολέμων που αποδίδει αποβίβαση ελληνικού 
ναυτικού αγήματος το οποίο υφίσταται καταιγισμό πυρών του τουρκικού πυροβο-
λικού. Οι Τούρκοι είχαν οχυρωθεί στο Μετόχι της απεικονιζόμενης Μονής του 
Αγίου Μάρκου, στις Καρυές.
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οβίδων και συ να διηγείσαι ιστορίες διά να φανατίσεις 
τους άνδρας οι οποίοι ήσαν θαυμάσιοι».

Όταν το βράδυ της ναυμαχίας ο Στόλος μας επέ-
στρεφεν εις τον Μούδρον, ήλθεν εις προϋπάντησίν 
του ο καπετάνιος του ρυμουλκού «Αργώ», ο γνωστό-
τατος και πολυαγαπημένος εις το Ναυτικόν μπάρμπα 
Γιώργης Μίλησης. Τότε μεταξύ του Ναυάρχου και του 
Μπάρμπα Γιώργη διημείφθη ο εξής αλησμόνητος διά-
λογος (εις τα αρβανίτικα):

«Συ είσαι βρε Μίληση;», του εφώναξεν από την 
γέφυραν ο Ναύαρχος.

«Εγώ είμαι κυρ Ναύαρχε».
«Ε! Άκουσες;».
«Άκουσα, κυρ Ναύαρχε».
«Πάει έφυγε η αρμάδα, ρε Μίληση!».
«Ω! τους κιερατάαααδες! Φωτιάααα τους κε-

ρατάδες». 

η αποφασιστική ναυμαχία  
της λήμνου
Οσάκις ανηγγέλλετο εμφάνισις ή έξοδος του Τουρκι-
κού Στόλου, ο κ. Ναύαρχος ήτο όλος χαρά, και εγέλα 
κατά χαρακτηριστικόν τρόπον κάτω από τα μουστάκια 
του. Το γέλιο αυτό ήτο σημείον για τους οιακιστάς, οι 

οποίοι τότε έλεγαν αναμεταξύ των: «Ο Ναύαρχος γε-
λά. Εξάπαντος έχει βγή η αρμάδα».

Είναι 5 Ιανουαρίου 1913. Άμα τη αναγγελία της 
δεύτερης εξόδου του Τουρκικού στόλου, ο ναύαρχος 
απέστειλε διά σημάτων εις όλα τα πλοία του στόλου 
τον κατωτέρω χαιρετισμόν: «Ο Ναύαρχος εύχεται κα-
λήν ημέραν εις τα γενναία επιτελεία και πληρώματα».

Το τηλεγράφημα του περιπολικού «Λέων», που 
ανήγγειλε την έξοδον της αρμάδας, έφερεν ο αγγελι-
οφόρος Ν. Κυπαρισσός εις τον ναύαρχον. Ο κυβερνή-
της του «Λέων», πλωτάρχης Ι. Ραζηκότσικας, ανέφερε 
ότι τρία τουρκικά θωρηκτά και οκτώ αντιτορπιλλικά 
είχαν εξέλθει.

Ο Ναύαρχος εδιάβασε ταις λακωνικαίς γραμμαίς 
και εφώναξε με φωνή βουτηγμένη στο πείσμα και τη 
λύπη: «Μόνον τρία;».

Υπερήφανος, γεμάτος καμάρι, εξήλθεν ο Στόλος 
προς συνάντησιν του εχθρού, ενώ ο Κουντουριώτης 
εσυριάνιζε εις την γέφυραν και τα μάτια του ετίναζαν 
μια αλλοιώτικη φλόγα χαράς. Οι οιακισταί (σηματωροί) 
κάμνοντες διάφορα σήματα εις τα άλλα πλοία, εδυσκό-
λευον το περπάτημα του ναυάρχου. Και ο ναύαρχος 
τους εφώναζε: «Τι πετιέστε εμπρός μου σαν τα ποντί-
κια και μου κόβετε τον αέρα!».

Στην μονομαχία του πυροβολικού μεταξύ των 
αντιπάλων θωρηκτών, στη Λήμνο, οι πυροβολητές του 

Το «Κοντάρι» της Χίου όπου αποβιβάστηκαν οι ελληνικές δυνάμεις πλήρως κατεστραμμένο από ελληνικές οβίδες (Γ. Μουτσάτσου: «Χίος 1898 - 1920 Ένα ταξίδι στο 
παρελθόν διαμέσου των καρτ ποστάλ της εποχής»).
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«Αβέρωφ» είχαν αποκτήσει εμπειρία από την προη-
γουμένη ναυμαχία και διέπρεψαν τόσον, ώστε να υπο-
στηριχθεί από τουρκικής πλευράς, όπως αναφέρει ο 
ναύαρχος Κ. Αλεξανδρής, ότι Άγγλοι (!) ήσαν οι πυρο-
βολητές του «Αβέρωφ». 

Τα τουρκικά θωρηκτά υπέστησαν πολύ σοβαρά 
πλήγματα, ώστε αναγκάσθηκαν να εξέλθουν από τη 
μάχη διαδοχικά και να τραπούν σε φυγή. Ο κυβερνή-
της του «Αβέρωφ» αντιπλοίαρχος Σ. Δούσμανης έχει 
αφήσει μια ωραία περιγραφή:

«Και είναι έξοχον το θέαμα, αλλά και πολύ σπάνι-
ον συνάμα, αν όχι μοναδικόν εις την ναυτικήν Ιστορί-
αν, να βλέπη τις δηλ. ολόκληρον στόλον, εκ πολλών 
αποτελούμενον σκαφών, να φεύγη καταδιωκόμενος 
υφ’ ενός μόνον πλοίου, και τούτου ουχί ανωτέρου 
κατά την επιθετικήν δύναμιν των αντιπάλων του!...Ο 
“Αβέρωφ” μού έκαμνε την εντύπωσιν μανδροσκύλου 
τρέχοντος πότε μεν προ τα εδώ, πότε δε προς τα εκεί, 
διά να αναγκάση το κοπάδι να εισέλθη εις την στάνην 
(τα Στενά)».

Επηρεασθείς από τας εκκλήσεις της Ηγεσίας ο 
Κουντουριώτης δεν ριψοκινδύνευσε όσον εις την Έλ-
λη. Όμως, ο εχθρός καταδιωκόμενος ατάκτως, εισήλ-
θε στα Στενά, απ’ όπου δεν εξήλθε πλέον.

Δύο ντενεκέδες του πετρελαίου γεμάτοι εληές 
και ένα τσουβάλι κρομμύδια υπήρξε το γεύμα των 
ναυτών του «Αβέρωφ», μετά την δευτέραν ναυμαχί-
αν, αφού μόλις εκηρύχθη η πολεμική έγερσις, όλαι αι 
φωτιαί της κουζίνας έσβυσαν, και τα φαγιά έμειναν 
αμαγείρευτα. Οι ναύται διηγούμενοι το ιστορικόν εκεί-
νο γεύμα, λέγουν: «Ποτέ δεν είχαμε δοκιμάσει πειο 
ωραίο φαΐ».

Ο δίοπος τηλεγραφητής Παπαγεωργίου είχε για 
ανάμνησιν ένα μεγάλο θραύσμα οβίδος από τας 
πεσούσας εις τον «Αβέρωφ» κατά την πρώτην ναυ-
μαχίαν. Μια οβίδα της δευτέρας ναυμαχίας επισκε-
φθείσα το ντουλάπι όπου ήτο φυλαγμένον το ωραίον 
κειμήλιον εχάλασε το ντουλάπι και μαζί πάει και η 
οβίδα.

Αποχωρητήρια για αποχωρητήρια δεν άφηκαν αι 
οβίδες και κατά τας δύο ναυμαχίας. Θα έλεγε κανέ-
νας πως οι Τούρκοι εις τα διαμερίσματα αυτά είχαν 
συγκεντρώσει όλην των την φωτιάν. Οι δυστυχισμένοι 
απόπατοι κατεστρέφοντο ο ένας μετά τον άλλον χωρίς 
να μπορούν να διαμαρτυρηθούν. 

Και κατά τας δύο ναυμαχίας η αίθουσα των μηχα-
νικών αρχικελευστών είχε πάθει πολλαίς ζημιαίς από 

θραύσματα οβίδων, έπιπλο για έπιπλο δεν έμεινεν εκεί 
γερό. Το μόνο που ηύραν απείραχτο ήτο ένα τρυγονά-
κι που είχαν οι μηχανικοί εις το δωμάτιόν των.

Να τι είπε για τη ναυμαχία ένας μηχανικός 
του «Αβέρωφ». Ο Υδραίος υπαξιωματικός Μιχαήλ 
Στρουμπούλης έγραψε στον πατέρα του (η επιστο-
λή παραχωρήθηκε από το φίλο κ. Κωνσταντίνο Δ. 
Στρουμπούλη):

«Θωρηκτόν «Αβέρωφ», 5/1/913.
Σεβαστέ μοι πάτερ φιλώ την δεξιάν σου. Υγιαί-

νω ποθών ταυτό και δι’ υμάς. Όπως είδατε εις τας 
εφημερίδας, χθες συνηντήσαμεν διά δευτέραν 
φοράν τον τουρκικόν στόλον, τα εναπομείναντα 
δηλαδή σκάφη, μετά την πρώτην ναυμαχίαν, τον 
οποίον κατετροπώσαμεν κυριολεκτικώς επενεγκό-
ντες εις αυτόν σοβαροτάτας βλάβας [...] βιάζομαι 
να σας γράψω διά να μην ανησυχείτε [...] επί του 
παρόντος έστε ήσυχος με την βεβαιότητα ότι ου-
δεμίαν ζημίαν επάθαμεν και υγιαίνομεν άπαντες 
[...] Εις την μητέραν τα δέοντα. Τους αδελφούς και 
αδελφάς φιλώ.

Ο υιός σου
Μ. Στρουμπούλης»

Παύλος Κουντουριώτης, ο Άνθρωπος
Δεν είναι ίσως γνωστό, ότι ο μόνος ο οποίος έμενε 
δυσαρεστημένος μετά το τέλος κάθε ναυμαχίας, εί-
ναι ο ίδιος ο νικητής ναύαρχος. Όχι από προσποιητή 
μετριοφροσύνη, αλλά από ειλικρινή αντίληψη ότι δεν 
έκανε το καθήκον του όσο έπρεπε. Ήθελε ή τη βύθιση 
ή την αιχμαλωσία του εχθρικού στόλου. Γι’ αυτό, μετά 
τη φυγή των Τούρκων στην Έλλη –όπως διηγείται ο Σ. 
Δούσμανης– ο Παύλος Κουντουριώτης εστράφη προς 
αυτόν, στη γέφυρα του «Αβέρωφ» και του είπε: 

«Ε! και τώρα τι εκάμαμε;».
«Μα τους ενικήσαμεν! Δεν βλέπετε που μπαί-

νουν μέσα;».
«Μα αν ξαναβγούν;».
«Δεν πιστεύω κ. ναύαρχε. Τις φάγανε για κα-

λά!».

Μετά δε τη δεύτερη σύγκρουση στη Λήμνο, ο Κου-
ντουριώτης έλεγεν: «Εις την τρίτην συνάντησιν ο εις εκ 
των δύο στόλων πρέπει να εκλείψη».

Ακόμα και χρόνια αργότερα, ο ταπεινόφρονας 
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αλλά με υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας ναύαρχος 
επαναλάμβανε: «Τίποτε δεν εκάμαμεν».

Αυτός ήταν ο Παύλος Κουντουριώτης, η κεντρι-
κή φυσιογνωμία του ναυτικού αγώνα στους Βαλκανι-
κούς Πολέμους, από τις επικές φιγούρες του Γένους 
μας. Πολλοί τον έχουν αποκαλέσει ως τον τελευταίο 
μεγάλο Έλληνα του ’21. Εντούτοις, ούτε η δόξα των 
νικών, ούτε η αίγλη των αξιωμάτων (διετέλεσε αντι-
βασιλέας και πρόεδρος της Δημοκρατίας), τάραξαν 
ποτέ την ολύμπια γαλήνη του. Η γενναία ψυχή του 
έμεινε πάντοτε αφελής και απλή. Κάποια παραδείγ-
ματα ζωντανά από τη ζωή του ναυάρχου τα επιβε-
βαιώνουν:

Ένας αγγελιοφόρος του ασυρμάτου τού επήγε 
κάποτε κάποιο τηλεγράφημα. Το τηλεγράφημα εκεί-
νο ήτο ευχάριστον. Ο αγγελιοφόρος εχαιρέτησε για 
να φύγη, αλλά ο Ναύαρχος τον εσταμάτησε και του 
είπε: «Πάρε, παιδί μου, για τον κόπο σου αυταίς ταις 
καραμέλλες».

Στην Ύδρα, τα καλοκαίρια, οι κοπέλες που πήγαι-
ναν για μπάνιο στον ορμίσκο Αυλάκι, περνούσαν από 
το αλσύλλιο εμπρός από το αρχοντικό του Κουντουρι-
ώτη. Ο Ναύαρχος συνήθιζε να κάνει εκεί τον περίπα-
τό του και όταν έβλεπε τις κοπέλες, τις χαιρετούσε με 
χαμόγελο κι έπιανε κουβέντα: 

«Ε! κορίτσια, πού πάτε; Πάτε για μπάνιο; Καλά να 
περάσετε».

«Εμείς τον βλέπαμε υψηλό, ευθυτενή, με το μπα-
στούνι, τ’ άσπρα μαλλιά και κείνο το άσπρο κυματιστό 
μουστάκι, και φεύγαμε τρέχοντας, από σεμνότητα ή 
και σάστισμα», συνήθιζε να διηγείται η μητέρα του 
γράφοντος. 

Σαν έφθασε ο Ναύαρχος στη δύση του βίου του, 
εξοικειωμένος όπως ήταν με την ιδέα του θανάτου από 
παλιά, θέλησε να φροντίσει για την τελευταία κατοικία 
του. Διάλεξε ένα μέρος εμπρός από το αρχοντικό των 
προγόνων του, δίπλα στη θάλασσα. «Λογαριάζεις», 
εξομολογείτο στους συμπολίτες του, «εκείνοι οι κανά-
γιδες (το σκωπτικό αρβανίτικο)» –υπονοούσε το κρά-
τος– «μπορεί να μ’ αφήσουν και μέσα» (δηλαδή, να τον 
θάψουν στην Αθήνα).

Και εξέλεξε ως αρχιτέκτονα του τάφου του τον 
ίδιον τον εαυτόν του. Προκειμένου δε να μετρήσει το 
μήκος του τάφου, δεν ηρκέσθη εις την αψευδή γλώσ-
σαν της μεζούρας. Εξηπλώθη ο ίδιος ανάσκελα εις τον 
επιλεγέντα τόπον και απευθυνόμενος εις τον συνοδεύ-

οντα αυτόν έμπιστον συμπολίτην του Μπαρμπαρή, του 
λέει: «Μέτρα, Μπαρμπαρή, και σημάδευε. Ντρίτα (σω-
στά) πράματα. Τι τις θέλεις τις μεζούρες;». 

Ο Κυρίαρχος του Αιγαίου, ο Νικητής της Έλλης και 
της Λήμνου, νικήθηκε τελικά από το θάνατο το πρωί 
της 22ας Αυγούστου του 1935, στο Παλαιό Φάληρο. 
Κατά ρητή επιθυμία του κηδεύτηκε στη μικρή εκκλησία 
του Αγίου Γεωργίου, κοντά στο σπίτι του, στην Ύδρα 
και ιερούργησε μόνο ο πρωτοπρεσβύτερος παπά Δη-
μήτρης Χελιώτης, προσωπικός του φίλος (θείος του 
γράφοντος). Μικρό ναυτικό άγημα υπό σημαιοφόρο(!) 
απέδωσε τις τιμές. Έτσι απλά έφυγε ένας μεγάλος της 
Πατρίδας.

Εκεί, πάνω στους βράχους της Υδραίικης ακτής 
–δίπλα στα κανόνια του Μιαούλη– ένας λιτός, πέτρι-
νος τάφος με ορθό μαρμάρινο σταυρό, στέκεται για 
να ατενίζει αιώνια το Αιγαίο. 
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Ο Υποναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, Αρχηγός του Στόλου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 
(Φωτογραφία Α. Γαζιάδη. Φωτογραφικό αρχείο Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος).
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Παύλος Κουντουριώτης, 
μια σύντομη βιογραφική 
περιήγηση
(Στιγμιότυπα μέσα από ανέκδοτες μαρτυρίες  
και τη λαϊκή εικονογραφία) 

Του Υποπλοιάρχου Π.Ν. 
ΚΩΝΣτΑΝτΙΝΟυ τΣΑΠΡΑΖη
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Εισαγωγή
Το γεγονός ότι ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης 
θεωρείται από το σύνολο σχεδόν του Ελληνισμού ως 
ένας από τους σημαντικότερους ναυτικούς ηγέτες στη 
νεώτερη Ελληνική ιστορία αποτέλεσε για τον γράφοντα 
το βασικό κίνητρο προκειμένου να ασχοληθεί με τo βίο 
και το έργο του. Είναι δε τόσο μεγάλη, η επιρροή που 
άσκησε στους μεταγενέστερους αξιωματικούς του ελ-
ληνικού Πολεμικού Ναυτικού ώστε να δημιουργηθεί η 
παράδοση μετά το θάνατο του (1935) σύμφωνα με την 
οποία κάθε ελληνικό πολεμικό πλοίο που παραπλέει την 
πόλη της Ύδρας να απονέμει τιμητικό χαιρετισμό με 
σήμανση «Γενικής Ακινησίας» προς τον πέτρινο σταυ-
ρό του λιτού τάφου του ναυάρχου που ευρίσκεται κάτω 
από το αρχοντικό του στην Ύδρα, σε εμφανή από τη θά-
λασσα θέση. Κατά τον στρατιωτικό του βίο ο ναύαρχος 
Π. Κουντουριώτης συνέδεσε το όνομα του κυρίως με 
τους Βαλκανικούς Πολέμους και πιο συγκεκριμένα με 
τις ναυμαχίες Έλλης/Λήμνου μέσω των οποίων «έκλει-
σε» τον Οθωμανικό Στόλο εντός των Στενών του Ελ-
λησπόντου και κατέστησε το Αιγαίο ελληνική θάλασσα 
απελευθερώνοντας όλα τα μέχρι τότε υπό οθωμανική 
κατοχή νησιά του Αρχιπελάγους. Στον πολιτικό του βίο 
ο ναύαρχος Π. Κουντουριώτης συνέδεσε το όνομα του 
κυρίως με το Κίνημα της Εθνικής Άμυνας (1916) και την 
εγκαθίδρυση της Ελληνικής Δημοκρατίας (1924) όπου 
ανακηρύχτηκε και πρώτος πρόεδρος αυτής. Διετέλεσε 
ακόμη δύο φορές αντιβασιλέας (1920 και 1923-1924) 
και εξελέγη πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας ξα-
νά το 1929. Βέβαια αυτά αποτελούν μερικά μόνο από 
τα έργα του ανδρός, και παρακάτω θα επεκταθούμε 
παραθέτοντας πληρέστερα το έργο του, πλην όμως από 
αυτή την κατ’ ανάγκη περιληπτική αναφορά δύναται ο 
κάθε αναγνώστης να αντιληφθεί το μέγεθος της συνει-
σφοράς του ναύαρχου Π. Κουντουριώτη στην νεώτερη 
ελληνική ιστορία και μάλιστα σε ταραγμένες, από κάθε 
σχεδόν άποψη (πολιτική-οικονομική-κοινωνική) εποχές 
όπου τα έντονα πάθη κυριαρχούσαν. Δεν είναι τυχαίο 
εξάλλου ότι δυο απόπειρες δολοφονίας έλαβαν χώρα 
κατά του ναυάρχου Π. Κουντουριώτη (1921 και 1926) 
και μάλιστα σε περιόδους κατά τις οποίες ο ναύαρχος 
έχαιρε γενικής εκτιμήσεως και αναγνωρίσεως για την 
πολεμική του, τουλάχιστον δράση. 

η βιογραφία του Π. Κουντουριώτη
η καταγωγή του
Ο Παύλος Κουντουριώτης γεννήθηκε στις 9 Απριλίου 

του 1855 στην Ύδρα. Καταγόταν από περήφανη οικο-
γένεια προκρίτων, η οποία κατά παράδοση και έθιμο 
εμπλεκόταν στη διοίκηση της κοινότητας του νησιού. Ο 
παππούς του Γεώργιος Κουντουριώτης (1782-1858) και 
ο αδερφός του παππού του Λάζαρος Κουντουριώτης 
(1769-1852) υπήρξαν εκ των πλουσιοτέρων Υδραίων 
κατά την επανάσταση του 1821 και διέθεσαν τα τρία 
τέταρτα της περιούσιας τους υπέρ του αγώνα της Ανε-
ξαρτησίας1. Επί Βασιλείας του Όθωνος ο Λάζαρος 
Κουντουριώτης διετέλεσε γερουσιαστής και ετιμάτο 
από όλες τις πολιτικές μερίδες. Όταν απεβίωσε το 
1852 η Ελληνική Κυβέρνηση προκήρυξε πενθήμερο 
πένθος. Ο Γεώργιος Κουντουριώτης υπήρξε πλήρως 
αλληλέγγυος του αδερφού του τον οποίο υποστήριξε 
σε όλες του τις αποφάσεις. Κατέλαβε πολλά αξιώματα 
στη ζωή του όπως πρόεδρος του Εκτελεστικού κατά 
την Επανάσταση του 1821 μέχρι της πτώσεως του Με-
σολογγίου. Επί Καποδίστρια έγινε μέλος του Πανελ-
ληνίου αλλά παραιτήθηκε για αντιπολιτευτικούς προς 
τον Κυβερνήτη λόγους. Επί Όθωνος διετέλεσε γε-
ρουσιαστής, πρόεδρος του Υπουργικού συμβουλίου, 
σύμβουλος της Επικρατείας και υπουργός των Ναυτι-
κών. Κατά τον θάνατό του (1858) ήταν πρόεδρος της 
Γερουσίας. Και άλλα μέλη της οικογενείας Κουντου-
ριώτη κατέλαβαν δημόσια αξιώματα όπως ο Ανδρέας 

1  Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, τόμος Η΄, σελ.112, Αθήναι 1960.

Παύλος Κουντουριώτης
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Κουντουριώτης (1820-1895) θείος του ναυάρχου που 
διετέλεσε πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη (1855), 
υπουργός Εξωτερικών (1859), Εσωτερικών (1860) και 
μέγας αυλάρχης (1888), θέση που δημιουργήθηκε ει-
δικά για αυτόν2. Ο πατέρας του ναυάρχου, Θεόδωρος 
Κουντουριώτης υπήρξε επιτυχημένος μεγαλέμπορος-
εφοπλιστής και προξενικός αντιπρόσωπος της Ελλά-
δος στη Μάλτα3.

Αυτή η σύντομη σύνοψη της καταγωγής του Ναυ-
άρχου Π. Κουντουριώτη κατέστη αναγκαία προκειμέ-
νου να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα το 
χαρακτήρα του Ναυάρχου και να αντιληφθούμε την 
νοοτροπία του, η οποία διαμορφώθηκε εν πολλοίς 
από την καταγωγή του και τα βιώματα των παιδικών 
του χρόνων στην Ύδρα μέσα σε ένα αρχοντικό γεμάτο 
αναμνήσεις εθνικών αγώνων. 

Χρονικό του Π. Κουντουριώτη  
έως τους Βαλκανικούς πολέμους
Ο ναύαρχος Π. Κουντουριώτης πέρασε τα παιδικά του 
χρόνια στην Ύδρα. Ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπου-
δές του σε Πόρο και Αθήνα και κατετάγη ως δόκιμος 

2  Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ελευθερουδάκη, τόμος Η΄, σελ.112, Αθήναι 1960.

3  Η Μεγάλη Αμερικανική Εγκυκλοπαίδεια, τόμος ΙΔ΄, σσ. 52-53, Αθήναι 1960.

στο Πολεμικό Ναυτικό το 18744. Σε αυτό το σημείο 
θα πρέπει να τονιστεί ότι η επιλογή της καριέρας του 
αξιωματικού του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού ήταν 
μια συνειδητή απόφαση του 19χρονου τότε Π. Κου-
ντουριώτη. Με αυτήν του την απόφαση απέρριψε την 
δυνατότητα που είχε να ζήσει μια άνετη και προσοδο-
φόρα ζωή συνεχίζοντας τις εμπορικές δραστηριότητες 
του πατέρα του και αντί αυτών επέλεξε την επικίνδυ-
νη, δύσκολη και με περιορισμένες απολαβές ζωή του 
Έλληνα αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού. Είναι 
προφανές ότι στην απόφαση αυτή δεν μπορεί παρά 
να τον ώθησε η αγάπη του προς την πατρίδα και την 
θάλασσα καθώς και το όραμά του να συνεισφέρει στο 
ελληνικό έθνος.

Το 1874 όταν ο Κουντουριώτης κατετάγη ως δόκι-
μος Β΄ τάξεως δεν υπήρχε ακόμη η σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων όπως την εννοούμε σήμερα, οπότε η εκπαί-
δευση που έλαβε ήταν κυρίως πρακτική. Σημαντική 
όμως συνεισφορά στην εκπαίδευση του δοκίμου Κου-
ντουριώτη έπαιξε ο σοφός Λ. Παλάσκας, κυβερνήτης 
και υπεύθυνος εκπαιδεύσεώς του επί του «Βασίλισσα 
Όλγα». Θα πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το σημείο 

4  Δ. Φωκά Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης Ο Νικητής της «Έλλης», διάλεξις στην Αθη-
ναϊκή Λέσχη 13 Δεκεμβρίου 1955, Αθήνα 1956.

Ελαιογραφία με το θωρηκτο «Ψαρά» (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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ότι αρχικά ο Κουντουριώτης εισήλθε στη σχολή Ευ-
ελπίδων για το πρώτο έτος εκπαίδευσης και έπειτα 
ακολούθησε την επί του πλοίου ναυτική εκπαίδευση 
του. Μόνο το 1884, επί πρωθυπουργίας Χ. Τρικούπη, 
συστάθηκε η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τετραετούς 
φοίτησης, υπό τη διοίκηση του πλωτάρχη Η. Κανελ-
λόπουλου και ξεκίνησε μια πιο δομημένη, μεθοδική, 
στηριζόμενη σε εξετάσεις προσπάθεια παραγωγής 
επιστημονικά καταρτισμένων και συγκροτημένων αξι-
ωματικών για το Ναυτικό5. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι 
οι αξιωματικοί που αποφοίτησαν μετά το 1888 (τάξη 
εισόδου 1884) να θεωρούν γενικά τους εαυτούς τους 
καταλληλότερους και καλύτερους από τους αρχαι-
οτέρους τους «εμπειρικούς», όπως τους ονόμαζαν, 
αξιωματικούς. 

Το 1877 ο Κουντουριώτης προάγεται σε δόκιμο 
Ά τάξης, το 1881 σε ανθυποπλοίαρχο και το 1884 σε 
υποπλοίαρχο. Το 1886 ο υποπλοίαρχος Κουντουριώτης 
λαμβάνει την διαταγή να προστατέψει τις ακτές τις Ακαρ-
νανίας ένεκα της έκρυθμης καταστάσεως που επικρατεί 
στην ελληνο-τουρκική μεθόριο λόγω της τότε ελληνικής 
επιστρατεύσεως. Να επισημάνουμε ότι κατά την περίοδο 

5  Ι. Ρούσκα Τα 150 Χρόνια της ΣΝΔ στη Σημασία της Εκπαίδευσης στη Συγκρότηση 
του Αξιωματικού, άρθρο στη Ναυτική Επιθεώρηση, Νοέμβριος-Δεκεμβριος 1995, 
σσ.193-204.

εκείνη η Πρέβεζα ανήκε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 
και ο Αμβρακικός Κόλπος ήταν τα σύνορα της ελληνικής 
επικράτειας. Ο Κουντουριώτης επικεφαλής δυο ασθενέ-
στατων κανονιοφόρων, των «Α» και «Β», λαμβάνοντας 
τις γενικόλογες αυτές διαταγές αποφασίζει να εισέλθει 
στον Αμβρακικό Κόλπο εκβιάζοντας το στόμιο της Πρέ-
βεζας και αδιαφορώντας τόσο για τα δύο οθωμανικά 
πολεμικά πλοία που έδρευαν στην Πρέβεζα όσο και 
για τα επάκτια πυροβολεία που οι Οθωμανοί είχαν το-
ποθετημένα σε επίκαιρα σημεία, για την ασφάλεια της 
εισόδου του κόλπου. Πράγματι, το σχέδιο του επιτυγχά-
νει, καθόσον οι Τούρκοι αιφνιδιάζονται πλήρως από το 
τόλμημά του και δεν αντιδρούν εναντίον του, πάρα τα 
μέσα που είχαν στην διάθεση τους6.

Το 1895 προάγεται σε πλωτάρχη έπειτα από 11 
χρόνια παραμονής στο βαθμό του υποπλοιάρχου και 
παραλαμβάνει κυβερνήτης του ατμομυοδρόμωνα 
«Αλφειός». Επρόκειτο για εξαιρετικά μικρό πλοίο (400 
τόνων) που κινούνταν κυρίως με πανιά και δευτερευό-
ντως με μηχανές χωρίς θωράκιση και με ένα μικρού δι-
αμετρήματος πυροβόλο. Με αυτό το πλοίο διατάχθηκε 
ο Κουντουριώτης να πλεύσει στη Κρήτη, στις αρχές του 
1897 προκειμένου να υποστηρίξει τους επαναστατημέ-

6  Δ. Φωκά Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι, Αθήναι, 1940, σελ. 
4.

Θωρακοδρόμων «Βασίλισσα Όλγα» (Ο Ελληνικός Στόλος στις Αρχές του 20ού αιώνα. Φωτογραφικές Μνήμες Ναυάρχου Νικολάου Μακκά, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).
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νους Κρήτες, μαζί με το αδελφό πλοίο «Πηνειός» και 
το θωρηκτό «Ψαρά». Στην Κρήτη είχαν ήδη καταπλεύ-
σει οι στόλοι των μεγάλων δυνάμεων, που απαγόρευαν 
την επικοινωνία με την ξηρά και πίεζαν την Ελλάδα να 
αποσύρει τα πλοία της. Η Ελλάς όντως ανακάλεσε τα 
«Ψαρά» και άφησε μόνο τους δυο ατμομυοδρόμωνες 
με την ακόλουθη διαταγή προς τους Κυβερνήτες τους, 
Κουντουριώτη («Αλφειός») και Δαμιανό («Πηνειός»): 
«Να αντιτάξουν δίκαιαν βίαν κατ’ αδίκου βίας, έστω και 
με κίνδυνον καταβύθισης των σκαφών τους»7.

Ο πλωτάρχης Κουντουριώτης όμως με στρατήγη-
μα8 και ασκώντας διπλωματία ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη 
καταφέρνει να ξεγελάσει τους Ευρωπαίους ναυάρ-
χους αποβιβάζοντας τα εφόδια που προορίζονταν για 
τους επαναστατημένους Κρήτες. Ταυτόχρονα, κάνει 
επίδειξη γενναιότητας όταν απειλούμενος με καταβύ-
θιση από τα ξένα θωρηκτά, αν δεν απομακρυνόταν, 
διατάσσει πολεμική έγερση επί του ελαφρού του σκά-
φους επανδρώνοντας το μοναδικό κανονάκι που δι-
έθετε. Οι κυβερνήτες των θωρηκτών βλέποντας την 
αποφασιστικότητά του δεν επιμένουν στην απαίτησή 
τους να απομακρυνθεί από την περιοχή. Κατά τον τρό-
πο αυτό θα κερδίσει το χρόνο και το χώρο που χρει-
άζεται για να αποβιβάσει τα εφόδια για τους Κρήτες 
επαναστάτες. 

Με την κήρυξη του πολέμου κατά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας το 1897 από την Ελληνική Κυβέρνη-
ση, ο Κουντουριώτης κυβερνήτης του «Αλφειός» και 
διοικητής μοίρας όπου εκτός του «Αλφειού» εντάσσο-
νται και τα τορπιλοβόλα «14» και «16», διατάσσεται να 
πλεύσει στην Λεπτοκαρυά στις ακτές του Πλαταμώνα 
προκειμένου να καταστρέψει τουρκικές στρατιωτικές 
αποθήκες που ευρίσκοντο εκεί. Οι πληροφορίες που 
έχει είναι ότι οι αποθήκες είναι εγκαταλελειμμένες από 
τον Οθωμανικό Στρατό. Πλην όμως πρόκειται για πα-

7  Ν. Σταθάκη Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ». Χρονικό του Θωρηκτού της Νίκης, Αθήνα 1987, 
σελ. 42.

8  Συγκεκριμένα ο Κουντουριώτης θα αγκυροβολήσει το πλοίο του πλησίον του βρετα-
νικού «Camperdun» και προς την ξηρά, με τρόπο ώστε από το βρετανικό πλοίο να 
φαίνεται μόνο η αριστερή πλευρά του «Αλφειός». Στη συνέχεια μετέβη φορώντας 
τη μεγάλη του στολή στον κυβερνήτη του βρετανικού σκάφους απροειδοποίητα για 
επίσημη επίσκεψη και διέταξε τον ύπαρχό του, όση ώρα θα έλειπε στο βρετανικό 
πλοίο να εκτελεστεί από τη δεξιά πλευρά του πλοίου μεταφόρτωση των εφοδίων 
σε άκατο με την οποία θα βγαίνουν στην ξηρά λίγα - λίγα.Οι Βρετανοί μην έχοντας 
οπτικό πεδίο προς την ξηρά αφού το κάλυπτε ο «Αλφειός» και μη υποθέτοντας 
ότι οι Έλληνες θα τολμούσαν κάτι τέτοιο τη στιγμή που ο κυβερνήτης τους βρι-
σκόταν στο πλοίο τους, δεν αντελήφθησαν τίποτε από τις κινήσεις που γίνονταν 
στο «Αλφειός». 

γίδα καθόσον υπάρχει ένα τουρκικό τάγμα κρυμμένο, 
που αναμένει το ελληνικό ναυτικό άγημα. 

Όντως, η ελληνική δύναμη πέφτει σε παγίδα, αιφνι-
διάζεται από υπέρτερες δυνάμεις και είναι η σταθερό-
τητα και το κύρος του Κουντουριώτη που σώζουν την 
κατάσταση από την πλήρη καταστροφή. 

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με ορι-
σμένες πηγές ο Κουντουριώτης είχε προτείνει στον 
τότε αρχηγό Στόλου Κ. Σαχτούρη την εκβίαση των 
Στενών των Δαρδανελλίων αλλά η πρότασή του δεν 
έγινε δεκτή9.

Το 1899 ο Κουντουριώτης προάγεται σε αντιπλοί-
αρχο και παραλαμβάνει Κυβερνήτης του ευδρόμου 
«Ναύαρχος Μιαούλης». Επρόκειτο για μικρό (εκτόπι-
σμα 1.770 τόνων), παλιό (έτος κατασκευής 1876) πο-
λεμικό πλοίο που κινούνταν με μηχανή ή/και ιστία. Την 
περίοδο εκείνη χρησιμοποιείτο ως εκπαιδευτικό για 
τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Με πρόταση του ίδιου 
του Κουντουριώτη προς τον υπουργό των Ναυτικών 
αποφασίζεται το 1901 το «Ναύαρχος Μιαούλης» να 
διαπλεύσει τον Ατλαντικό μέχρι την Νέα Υόρκη στο 
πλαίσιο του εκπαιδευτικού ταξιδίου των Ναυτικών Δο-
κίμων. Πρώτη φορά ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο θα 
εκτελούσε ένα τόσο μεγάλο ταξίδι. Ο αντιπλοίαρχος 
Κουντουριώτης κατάφερε μόνο με ιστιοφορία να δι-
απλεύσει τον Ατλαντικό και η άφιξη του στην Αμερική 
αναπτέρωσε το ηθικό της ελληνικής παροικίας που τό-
τε είχε ξεκινήσει να οργανώνεται6. Μετά το επιτυχές 
εκπαιδευτικό ταξίδι θα παραλάβει κυβερνήτης διαδοχι-
κά στα θωρηκτά «Σπέτσαι» και «Ψαρά». Το 1905 ο βα-
σιλέας Γεώργιος ο Α΄ θα τον προσλάβει ως υπασπιστή 
του, το 1907-1908 θα αναλάβει πρώτος αρχηγός του 
νεοσύστατου ΓΕΝ, το 1909 θα προαχθεί σε πλοίαρχο 
και θα αναλάβει διοικητής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, 
το 1910 αρχηγός της μοίρας των γυμνασίων και τέλος 
το 1912 θα αναλάβει ξανά για βραχύ χρονικό διάστημα 
αρχηγός του ΓΕΝ10.

Τον Αύγουστο του 1909 ξέσπασε το Κίνημα στου 
Γουδή από το Στρατιωτικό Σύνδεσμο που απαρτιζόταν 
από χαμηλόβαθμους αξιωματικούς του Στρατού Ξηράς 
πρωτίστως και του Ναυτικού δευτερευόντως. Ο πλοίαρ-

9  Αγνώστου, Ναυτικά Ανέκδοτα του Πολέμου 1912-1913, Αθήναι 1913, σσ. 52-53 
και Σκαράκη N. Χρόνια Θύελλας και Πάθους: Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, 
Πειραιάς,1990, σελ.108.

10  Α. Σακελλαρίου Ένας Ναύαρχος Θυμάται…, Αθήνα, εκδόσεις Γιώτα Σίγμα, τόμος 
Β΄, σελ. 566.
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χος Κουντουριώτης ουδεμία σχέση είχε με τη σύλληψη, 
οργάνωση και εκτέλεση της στάσεως εκείνης, αντιθέ-
τως στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, την οποία διοικούσε, 
απέτρεψε την εκδήλωση του Κινήματος και επέβαλε 
την πειθαρχία. Εν τούτοις όμως προτάθηκε από τους 
στασιαστές ως ένας από τους δύο υποψηφίους για να 
αναλάβουν το Υπουργείο των Ναυτικών. Τελικά προκρί-
θηκε ο έτερος των υποψηφίων (πλοίαρχος Ι. Δαμιανός) 
καθόσον αυτός ως αρχηγός Ναυτικού αγήματος που 
είχε διαταχθεί από την κυβέρνηση να επιτεθεί στους 
στασιαστές προτίμησε να ενωθεί μαζί τους για να απο-
φευχθεί η αιματοχυσία. Κατώτεροι αξιωματικοί του 
Ναυτικού με επικεφαλής τον υποπλοίαρχο Κ. Τυπάλδο 
συνέταξαν, τον Οκτώβριο του 1909 υπόμνημα προς 
την διοικούσα επιτροπή του Στρατιωτικού Συνδέσμου 
απογοητευμένοι από το μέχρι εκείνη τη στιγμή έργο του 
Κινήματος. Στα αιτήματα του υπομνήματος ήταν και η 
απομάκρυνση των ανωτέρων Αξιωματικών που δεν 
προέρχονταν από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων πλην 
των πλοιάρχων Ι. Δαμιανού, Π. Κουντουριώτου και 
Π.Γκίνη11. Σε αυτό το σημείο φαίνεται έκδηλα το χάσμα 
που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των νέων και μορφωμέ-
νων Αξιωματικών (είσοδος στη Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων μετά το 1884) και των παλαιοτέρων. Επίσης όμως 
από τα ανωτέρω προκύπτει η γενική εκτίμηση και ο σε-
βασμός που έτρεφαν όλοι οι αξιωματικοί, ακόμη και οι 
κινηματίες προς τον πλοίαρχο τότε Κουντουριώτη, που 
δεν είχε κάνει ανώτερες σπουδές ούτε είχε ιδιαίτερη 
έφεση στις ξένες γλώσσες12. Εν τούτοις όμως η φυσιο-
γνωμία του και τα ψυχικά του χαρίσματα υπερνικούσαν 
τα όποια μειονεκτήματά του.

Το καλοκαίρι του 1911 αποστέλλεται εσπευσμένα 
στην Αγγλία από την Κυβέρνηση να αναλάβει κυβερ-
νήτης του νεοναυπηγηθέντος θωρηκτού «Γεώργιος 
Αβέρωφ» το οποίο είχε αποσταλεί εκεί για την τελετή 
στέψης του βασιλέα Γεωργίου του Ε΄ αμέσως μετά την 
παραλαβή του από τα ναυπηγεία Ορλάντο της Ιταλίας 
από το Ελληνικό πλήρωμα. Κατά την εκτέλεση μιας 
μεθορμήσεως στο Devonport της Αγγλίας, το «Γεώρ-
γιος Αβέρωφ» προσαράζει και το πλήρωμα στασιάζει 
εναντίον μέρους των αξιωματικών του. Ο κυβερνήτης 
πλοίαρχος Ι. Δαμιανός φαίνεται ανήμπορος να επι-

11  Β. Τσίχλη Το Κίνημα του Γουδή και ο Ελευθέριος Βενιζέλος, Αθήνα 2007, 
σελ.136.

12  Π. Αργυρόπουλου Αναμνήσεις, Εκδόσεις Αρσενίδη, Αθήνα 1996, σελ. 42.

βάλλει την τάξη και παραδίδει στον Κουντουριώτη ο 
οποίος αποκαθιστά πλήρως την τάξη, επισκευάζει το 
πλοίο και επιστρέφει εν μέσω θριαμβευτικού κλίματος 
στον Πειραιά13.

Το 1912 ο πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος εντάσσει 
την Ελλάδα στη Βαλκανική Συμμαχία και συγκαλεί 
ναυτικό συμβούλιο όπου παρίσταται η τότε ηγεσία του 
Ναυτικού. Στο εν λόγω συμβούλιο ο πρωθυπουργός 
ζήτησε την γνώμη των παρισταμένων για τις πιθανότη-
τες επιτυχίας του ναυτικού πολέμου κατά της Τουρκί-
ας. Όλοι, πλην του Κουντουριώτη που σιωπούσε, θε-
ωρούσαν ότι η επιτυχία είναι αμφίβολη λόγω της μεγα-
λύτερης ναυτικής ισχύος που μπορούσε να προβάλει 
η Τουρκία14. Η ισχύς της αυτή αποτυπωνόταν τόσο σε 
αριθμό πλοίων όσο και σε αριθμό πυροβόλων, διαμε-
τρήματος αυτών και πάχους θωράκισης πλοίων. Αντί-
θετα η αδυναμία της Ελλάδος αποτυπωνόταν στα λίγα 
πλοία που διέθετε και σε άλλα χαρακτηριστικά στοιχεία 
της περιόδου εκείνης (για παράδειγμα ο «Γεώργιος 
Αβέρωφ» στερούταν πλήρους φόρτου πυρομαχικών 
με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εκτελέσει γυμνά-
σια πυρών). Ο πρωθυπουργός ακούγοντας αυτές τις 
απόψεις ζήτησε τέλος και από τον Κουντουριώτη να 
εκφράσει την γνώμη του, η οποία ήταν:

«Θα νικήσουμε κύριε Πρωθυπουργέ! Διότι 
δεν κερδίζονται οι μάχες μόνο με τα σίδερα και τα 
μπαρούτια, κρίνονται και με την ψυχή. Την ψυχή 
που έχουμε από τους προγόνους μας, τους ήρωες 
του 1821. Που νίκησαν πολύ πιο μεγάλους στόλους 
Τουρκιάς και Αιγύπτου»15.

Αυτή η απάντηση χαλύβδωσε το φρόνημα του 
πρωθυπουργού, ο οποίος πείστηκε ώστε αφενός να 
συνεχίσει την πολιτική εμπλοκής της Ελλάδος στον 
πόλεμο και αφετέρου να αναθέσει την Διοίκηση του 
Στόλου του Αιγαίου στον Π. Κουντουριώτη, όταν αυτός 
θα ξεσπούσε. Απόδειξη της επιρροής που άσκησε ο 
Κουντουριώτης στον Ε. Βενιζέλο προκειμένου ο τε-
λευταίος να οδηγήσει την χώρα στους Βαλκανικούς 

13  Α. Σακελλαρίου Ένας Ναύαρχος Θυμάται…, Αθήνα, εκδόσεις ΓΙΩΤΑ ΣΙΓΜΑ ΕΠΕ, 
τόμος Α΄, σσ. 36-46. 

14  Γ. Βεντηρή Η Ελλάς του 1910-1920, Αθήνα,1931, τόμος Α΄, σσ.108-109.

15  Ν. Σταθάκη Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ». Χρονικό του Θωρηκτού της Νίκης, Αθήνα 1987, 
σελ. 43.
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Πολέμους είναι η ακόλουθη επιστολή που έστειλε ο 
Βενιζέλος στον Κουντουριώτη το 1933 η οποία και πα-
ρατίθεται αυτούσια16.

Δεκεμβρίου 1933
«Φίλτατε Ναύαρχε,
Είκοσι ένα χρόνια κλείουν σήμερα από την 

ημέρα που με την ναυμαχία της Έλλης εξησφάλι-
σες την κατά θάλασσαν υπεροπλίαν της Ελλάδος 
και των συμμάχων της και έτσι εξησφάλισες την 
τελικήν νίκην των. Όλοι οι Έλληνες σου είμεθα 
ευγνώμονες διά την νίκη σου αυτήν. Περισσότε-
ρον από όλους εκείνος, που γνωρίζει ότι χωρίς 
την αδάμαστον αποφασιστικότητά Σου και την πί-
στιν Σου εις την κατά θάλασσαν νίκην μας δεν θ’ 
αποφασίζαμεν να λάβωμεν μέρος εις τον πρώτον 
Βαλκανικόν πόλεμον, με αποτέλεσμα ότι, αν μεν 
ενικούσαν οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι, τα όριά μας 
θα έμεναν οριστικώς εις την Μελούνα ή το πολύ 
θα έφθαναν στον Αλιάκμονα, αν δε ενικούσαν οι 
Τούρκοι, η ζωή των ομογενών της Αυτοκρατορίας 
θα απέβαινε ανυπόφορος.

Με εξαίρετον τιμήν και αγάπην, 
ΕΛΕΥΘ. Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ»

16  Δ. Φωκά Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι, Αθήναι 1940, 
σελ.19.

η δράση του αρχηγού κατά  
τους Βαλκανικούς Πολέμους
Ο πλοίαρχος Π. Κουντουριώτης αναλαμβάνοντας 
την αρχηγία του Στόλου του Αιγαίου με έδρα το «Γ. 
Αβέρωφ» σχηματίζει το επιτελείο του, αποτελούμενο 
από τον αντιπλοίαρχο Σ. Δούσμανη αρχιεπιστολέα και 
κυβερνήτη του «Γεώργιος Αβέρωφ», τον πλωτάρχη Γ. 
Ζωχιό, τον υποπλοίαρχο Ι. Θεοφανίδη ως υπασπιστή 
και τον ανθυποφροντιστή Ι.Κριεζή ως γραμματέα. 

Την 5/10/1912 κηρύσσεται ο πόλεμος, ο Στόλος 
είναι συγκεντρωμένος στο Φάληρο και σε μια σεμνή 
τελετή δίδονται διαδοχικά οι ευχές του υπουργού, του 
πρωθυπουργού και του βασιλέα προς τον αρχηγό και 
τα πληρώματα. Σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης 
αναγιγνώσκεται η διαταγή με την οποία ο Κουντουριώ-
της ονομάζεται υποναύαρχος17. Στην αντιφώνηση του 
ο Κουντουριώτης εμφανώς συγκινημένος είπε μόνο: 
«Κύριε Πρόεδρε, να είσθε βέβαιος ότι θ’ ακολουθή-
σουμε το παράδειγμα των προγόνων μας του ‘21». 

Ο Στόλος αποπλέει και κατευθύνεται στη Λήμνο 
όπου σκοπό έχει να καταλάβει και να χρησιμοποιή-
σει ως ορμητήριο και προκεχωρημένη βάση. Από την 

17  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εποχή εκείνη δεν υπήρχε ο βαθμός του 
Αρχιπλοίαρχου στο Ναυτικό, ούτε του Ταξίαρχου στο στρατό ξηράς, οπότε μετά 
το βαθμό του Πλοιάρχου ο επόμενος βαθμός ήταν αυτός του Υποναυάρχου και 
αντίστοιχα στο στρατό ξηράς. Ο βαθμός του Ταξιάρχου θα εμφανιστεί στο Β΄ ΠΠ 
για το Στρατό Ξηράς ενώ για το Ναυτικό στη δεκαετία του 1960. 

Οι τέσσερις Ποταμοί «Ευρώτας», «Αλφειός», «Αχελώος» και «Πηνειός» στο Ναύπλιο. Χρησιμοποιήθηκαν και για εκπαιδευτικούς πλόες δοκίμων (Ο Ελληνικός Στόλος στις 
αρχές του 20ού αιώνα. Φωτογραφικές Μνήμες Ναυάρχου Νικολάου Μακκά, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).
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6/10/1912 ξεκινάνε οι περιπολίες των αντιτορπιλικών 
μπροστά από τα Στενά των Δαρδανελλίων προκειμέ-
νου να επιβάλουν αποκλεισμό στην Τουρκία αλλά και 
να ελέγχουν για τυχόν έξοδο του Τουρκικού Στόλου. 
Η κατάληψη της Λήμνου ολοκληρώνεται την 9/10/1912 
και αποτελεί την ιδανική βάση προκειμένου ο Ελληνι-
κός Στόλος να φέρει σε πέρας την αποστολή του. 

Για την επιλογή της Λήμνου ως ορμητηρίου έχουν 
γραφεί πολλά από αξιωματικούς που προσπάθησαν να 
αποδείξουν ότι αυτοί είχαν την πατρότητα της ιδέας18. 
Γεγονός είναι ότι και ο Κουντουριώτης πίστευε σε αυ-
τή την ιδέα τουλάχιστον από το 1910 όπου έχουμε και 
σχετικές αποδείξεις19. Είναι γεγονός ότι στους ναυτι-
κούς κύκλους της Ελλάδος συζητείτο η ανωτέρω ιδέα 
ευρέως, ενώ το 1907 την βρίσκουμε δημοσιευμένη στο 
σύγγραμμα του Π. Ι. Αργυρόπουλου, «Το Ναυτικόν της 
Ελλάδος Πρόγραμμα». Εν τούτοις, κατά την άποψή 
μας, μεγαλύτερη σημασία έχει το ποιος κατάφερε να 
υλοποιήσει την εν λόγω ιδέα και όχι το ποιος την σκέ-
φθηκε. Εξάλλου και κατά τον ατυχή Πόλεμο του 1897 
είχε εκδοθεί διαταγή από την τότε Ελληνική Κυβέρ-
νηση για την κατάληψη της Λήμνου η οποία ποτέ δεν 
εκτελέστηκε, παρά την τότε ανυπαρξία του Τουρκικού 
Ναυτικού20. Συνεπώς, η επιτυχής εκτέλεση της ιδέας 
είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ αυτών που σκέφτονταν 
αυτήν την ιδέα ενέργειας για το Ελληνικό Ναυτικό και 
σε αυτόν (Π. Κουντουριώτης) που πήρε το θάρρος να 
την προτείνει και επιβάλει ως ιδέα στρατιωτικής ενερ-
γείας καταρχήν στην Κυβέρνηση21 και εν συνεχεία να 
την πραγματοποιήσει παρά τις μεγάλες, όσο αφορά την 
διοικητική μέριμνα, δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε.

Πράγματι, κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέ-
μου τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπιζε 
ο Ελληνικός Στόλος ήταν προβλήματα διοικητικής μέ-
ριμνας και αυτά αντιμετωπίστηκαν χάρη στην ηρεμία, 
αποφασιστικότητα, ενεργητικότητα και αυστηρότητα 
του αρχηγού. Το κύρος του και η επιβολή του παρέ-
λυσαν κάθε μεμψιμοιρία και υπερβολική απαίτηση 
από την πλευρά των κυβερνητών και των πληρωμά-

18  Σ. Δούσμανη, Το Ημερολόγιον του Κυβερνήτου του «Γ. Αβέρωφ» κατά τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους 1912-1913, Αθήνα 1939, σσ.15-19.

19  Γ. Βεντηρή, Η Ελλάς του 1910-1920, Αθήνα,1931,τόμος Α΄, σελ.108. 

20  Fotakis,Z. Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919, Routledge, London and 
New York, 2005, pp.14-15.

21  Ν. Σταθάκη, Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ». Χρονικό του Θωρηκτού της Νίκης, Αθήνα, 1987, 
σελ. 44.

των. Έδωσε σε όλους να καταλάβουν ότι «κάνομε 
πόλεμο»22.

Την 24/10 με πρωτοβουλία του αρχηγού απελευ-
θερώνεται η Τένεδος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί 
ως προχωρημένο ορμητήριο των περιπολούντων τα 
στενά ελληνικών ελαφρών σκαφών. Από το τηλεγρα-
φείο της Τενέδου ο αρχηγός του Στόλου Π. Κουντουρι-
ώτης έστειλε το ακόλουθο τηλεγράφημα στον Τούρκο 
υπουργό των Ναυτικών:

«Κατελάβομεν την Τένεδον και περιμένομεν τον 
αντίπαλον στόλον, προσθέτων συνάμα ότι εάν ο στό-
λος των δεν έχει γαιάνθρακας είναι προθυμότατος να 
τω παραχωρήσει τοιούτους»23. 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι την 20/10 
το Υπουργείο των Ναυτικών διέταξε τον Κουντουριώτη 
να εκτελέσει κατάληψη της Χερσονήσου της Καλλιπό-
λεως με σκοπό την εκβίαση των Δαρδανελλίων εντός 
της ερχόμενης εβδομάδας. Ο Κουντουριώτης όμως, 
που ήταν εντελώς απαράσκευος για μια τέτοιου είδους 
επιχείρηση, ήξερε να «τολμά συνετώς»24 και απήντη-
σε στο Υπουργείο ότι δεν έχει καμία πληροφορία για 
την φρουρά Καλλιπόλεως και ότι για την επιχείρηση 
αυτή θα απαιτηθούν τουλάχιστον 6.000 εξασκημένοι 
άνδρες ενώ δοθέντος ότι ο Τουρκικός Στόλος είναι 
άθικτος, η επιχείρηση στην Καλλίπολη θα είναι πολύ 
επικίνδυνη. Την επομένη ημέρα ανεστάλη η διαταγή 
περί Καλλιπόλεως από το Υπουργείο και αναγγέλθηκε 
ότι θα προετοιμαστεί ολόκληρη μεραρχία για την επι-
χείρηση, μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης. Την 
25/10 το Υπουργείο ανακοίνωσε στον αρχηγό ότι η 
επιχείρηση εγκαταλείπεται οριστικά. 25

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Κουντουριώτης εγκαί-
ρως είχε προτείνει στην Ελληνική Κυβέρνηση να ναρκο-
θετηθούν τα Στενά του Ελλησπόντου αλλά προκειμένου 
να μη βλαφθούν τα εμπορικά συμφέροντα των Μεγά-
λων Δυνάμεων, η πρότασή του απορρίφτηκε26.

22  Δ. Φωκά, Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι, Αθήναι. 1940, 
σελ. 43.

23  Σ. Δούσμανη, Το Ημερολόγιον του Κυβερνήτου του «Γ. Αβέρωφ» κατά τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους 1912-1913, Αθήνα, 1939, σελ. 76.

24  Δ. Φωκά, Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι», Αθήνα, 1940, 
σελ. 71.

25  Δ. Φωκά Ο στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι», Αθήναι, 1940, 
σελ. 73.

26  Ζ. Fotakis Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919», Routledge, London and 
New York, 2005, pp.14-15.
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η ναυμαχία της Έλλης27

Την 3/12 ο Ελληνικός Στόλος ήταν ήδη εν πλω, καθό-
σον ο Κουντουριώτης πίστευε ότι η πρόσφατη δραστη-
ριότητα τουρκικών ελαφρών σκαφών στην είσοδο των 
Δαρδανελλίων θα ακολουθείτο από έξοδο ολοκλήρου 
του Τουρκικού Στόλου και ως εκ τούτου είχε όλα τα 
πλοία σε περιπολία στην ευρύτερη περιοχή. Όντως, 
την 08.20΄ π.μ. εντοπίζεται ο Τουρκικός Στόλος εξερχό-
μενος από τα Στενά. Η πείσμων περιπολία του ναυάρ-
χου δικαιώνεται, την 08.55 π.μ. καλεί τα αντιτορπιλικά 
να συνταχθούν μαζί με τη θωρηκτή μοίρα, στην οποία 
πρωτόπλους είναι ο «Γεώργιος Αβέρωφ» και αφού 
κρεμάσει στο στήθος του το Σταυρό του Παναγίου 
Τάφου, εκπέμπει το ακόλουθο ιστορικό σήμα προς τα 
υπόλοιπα πλοία της δύναμης του: 

«Με την βοήθειαν του Θεού και τας ευχάς του 
Βασιλέως μας, πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και με 
πεποίθησιν προς την νίκην εναντίον του εχθρού 
του γένους. Κουντουριώτης».

Πρόκειται για ένα εμπνευσμένο σήμα που θυμίζει 

27  Η περιγραφή της Ναυμαχίας της Έλλης έχει στηριχθεί σε περιγραφές από τα 
έργα, Ο στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι και Το Ημερολόγιον του 
Κυβερνήτου του «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913.

διατύπωση σηματολογίου του 1821. Η ανάγνωσή του 
προκαλεί φρενίτιδα ενθουσιασμού28.

Την 09.00΄ οι δύο στόλοι κινούνται προς Βορρά με 
παράλληλες συγκλίνουσες πορείες σε γραμμή παρα-
γωγής τα θωρηκτά, σε απόσταση περίπου 17.000 μέ-
τρων μεταξύ τους. Την 09.22΄ ξεκινάει το πυρ από την 
τουρκική ναυαρχίδα σε μια απόσταση περίπου 12.000 
μέτρων. Ο Ελληνικός Στόλος απαντάει την 09.23΄ και 
μολονότι ο ήλιος τυφλώνει τους Έλληνες πυροβολη-
τές εν τούτοις το πυρ των ελληνικών πλοίων φαίνεται 
ευστοχότερο των τουρκικών. Όταν η απόσταση φτάνει 
στα 9.500 μέτρα περί ώρα 09.35΄, ο Κουντουριώτης 
υψώνει το διεθνές σήμα «Ζ» που σημαίνει ότι καθιστά 
την κίνησή του ανεξάρτητη και αυξάνει ταχύτητα με 
πορεία προς τον εχθρό κατάλληλη ώστε να επιτύχει τη 
διασταύρωση του «Τ». Ο ίδιος ο Κουντουριώτης αργό-
τερα θα διηγηθεί στον υπασπιστή του ναύαρχο Φωκά: 
«Είδα εκείνη την ώρα σαν όραμα επάνω στους δύο 
κάβους των στενών τον πάππο μου και τον Μιαούλη 
να μου κάμουν νόημα και να με καλούν»29.

Όλα τα τουρκικά πλοία εκείνη τη ώρα βάλλουν 

28  Δ. Φωκάς Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι, Αθήναι, 1940, 
σελ.138.

29  Δ. Φωκάς Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι, Αθήναι, 1940, 
σελ. 50.

Αγιασμός των υδάτων επί του «Γεώργιος Αβέρωφ» (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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κατά του «Γεώργιος Αβέρωφ» εν τούτοις αυτός προ-
χωρεί με ταχύτητα 20 κόμβων μέσα σε καπνούς και 
πίδακες νερού, η ψυχή του ναυάρχου έχει ενσωμα-
τωθεί στο πλοίο και το οδηγεί προς την δόξα. Με την 
συγκλίνουσα πορεία ο «Γεώργιος Αβέρωφ» φτάνει 
στα 4.600 μέτρα περί τις 09.55΄ και ο εχθρός, κα-
μπτόμενος κυρίως ηθικά, αλλά έχοντας δεχθεί και 
χτυπήματα, στρέφει δεξιά και φεύγει προς τα Στε-
νά. Εκείνη την ώρα ο «Γεώργιος Αβέρωφ» στρέφει 
και αυτός δεξιά και καταδιώκει τον υποχωρούντα 
Τουρκικό Στόλο. Τα 3 παλαιά ελληνικά θωρηκτά δι-
οικούμενα από το μοίραρχό τους πλοίαρχο Π. Γκίνη 
εφόσον ο Κουντουριώτης είχε υψώσει το Ζ στο χρο-
νικό εκείνο σημείο (09.55 π.μ.) στρέφουν αριστερά, 
με αποτέλεσμα να ανοίξει η απόσταση μεταξύ αυτών 
και του υποχωρούντος Τουρκικού Στόλου. Ο ελιγμός 
αυτός του μοιράρχου θα επικριθεί από αρκετούς 
αξιωματικούς30 και θα αποτελέσει σημείο τριβής με-

30  Σ. Δούσμανη Το Ημερολόγιον του Κυβερνήτου του «Γ.ΑΒΕΡΩΦ» κατά τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους 1912-1913, Αθήνα, 1939, σελ.140.

ταξύ αυτού και του Κουντουριώτη μεταπολεμικά. Ο 
«Γεώργιος Αβέρωφ» μόνος του ουσιαστικά συνεχίζει 
την καταδίωξη και φτάνει μέχρι αποστάσεως 2.850 
μέτρων από τα τουρκικά πλοία, παρότι παρουσιάζε-
ται επανειλημμένα αφλογιστία στα πυροβόλα του και 
μειώνεται δραστικά η ταχυβολία του και παρότι τώρα 
βάλλεται και από τα πυροβολεία της ξηράς. Περί τις 
10.25΄ ο Κουντουριώτης αποφασίζει να σταματήσει 
την καταδίωξη, η ναυμαχία διακόπτεται και τα τουρκι-
κά πλοία εισέρχονται στα Δαρδανέλλια. Οι απώλειες 
από ελληνικής πλευράς είναι ασήμαντες (ένας νε-
κρός και τρεις τραυματίες εκ των οποίων ο ένας θα 
αποβιώσει εξαιτίας των τραυμάτων του). Οι τουρκικές 
απώλειες θεωρούνται πολύ μεγαλύτερες αλλά όχι 
καθοριστικές.

Κατά την ναυμαχία της 3/12, που ονομάστηκε ναυ-
μαχία της Έλλης, ασκήθηκε κριτική στον αρχηγό διότι 
θεωρήθηκε ότι διακινδύνευσε υπέρμετρα το «Γεώρ-
γιος Αβέρωφ» θέτοντάς το υπό το πυρ των επάκτιων 
πυροβολείων. Χαρακτηριστικό είναι το απόρρητο προ-
σωπικό τηλεγράφημα που του απέστειλε ο βασιλέας 
Γεώργιος το οποίο μεταξύ άλλων γράφει:

Το αντιτορπιλικό «Κεραυνός» σε επιστολικό δελτάριο της εποχής (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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«Έχω καθήκον να σου συστήσω σύνεσιν και 
φρόνησιν. Προς Θεού σε παρακαλώ μην είσαι 
νευρικός [...] δεν επιτρέπεται εις τόσον άξιον 
αρχηγόν και Ναύαρχον να εκθέτει πλέον του 
δέοντος την ζωήν του, των ανδρών του και την 
ύπαρξιν των πλοίων μας. Θέλεις λογαριάζει δε τι 
θα γίνει η φιλτάτη Ελλάς εάν καταστραφούν τα 
πλοία [...] Ζήτω ο άξιος ναύαρχος του στόλου μας 
Κουντουριώτης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ»31

Σε απάντηση αυτών των επικρίσεων/συστάσεων ο 
Ναύαρχος πολύ αργότερα θα πει: 

«Τα πολεμικά πλοία δεν είναι διά στολισμόν. 
Η ιστορία διδάσκει, ότι ουδέν έθνος δύναται να 
θαλασσοκρατή, εφ’ όσον δεν θεωρεί τα πολεμικά 
πλοία προωρισμένα να κινδυνεύουν και εν ανάγκη 
να καταστραφούν»32.

Έτερη κριτική που ασκήθηκε στον αρχηγό αφο-
ρούσε τη μη επίτευξη καταβυθίσεως κάποιου από τα 
εχθρικά πολεμικά, αλλά αν σκεφτούμε ότι η ναυμα-
χία διήρκησε συνολικά μια ώρα και σε αυτήν παρου-
σιάστηκαν φαινόμενα αφλογιστίας στα πυροβόλα 
του «Γεώργιος Αβέρωφ» ενώ η μοίρα των παλαιών 
θωρηκτών πέρα από τα δεδομένα προβλήματα βρα-
δυβολίας δεν κατάφερε να βρεθεί σε πολύ κοντινές 
αποστάσεις, τότε εύκολα απαντάται η εν λόγω κρι-
τική. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ δόθηκε η 
διαταγή από τον αρχηγό στα αντιτορπιλικά να επι-
τεθούν με τις τορπίλες τους αυτά δεν επετέθησαν. 
Πιθανότατα να μην έλαβαν το σήμα εν μέσω της 
μάχης αλλά και πάλι δεν επέδειξαν πρωτοβουλία να 
αναλάβουν από μόνα τους την επίθεση κατά ενός 
υποχωρούντος ατάκτως, εχθρού. Το επεισόδιο αυτό 
αποτέλεσε αφορμή να ψυχρανθούν οι σχέσεις του 
Κουντουριώτη με τον διοικητή των αντιτορπιλικών 
πλοίαρχο Ι. Βρατσάνο, τον οποίο πρώτης δοθείσης 
ευκαιρίας τον αντικατέστησε.

31  Δ. Φωκά, Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι, Αθήναι, 1940, 
σελ.165.

32  Ν. Σταθάκη, Θ/Κ «Γ. Αβέρωφ» Χρονικό του Θωρηκτού της Νίκης», Αθήνα 1987, 
σελ. 50.

η ναυμαχία της λήμνου33

Την 1/1/1913 το τουρκικό καταδρομικό «Χαμιδιέ» κα-
τορθώνει να διαφύγει από την επίβλεψη των ελληνικών 
αντιτορπιλικών που περιπολούσαν στα στενά και την 
επομένη φτάνει στην Σύρο που βρισκόταν το επίτα-
κτο εξοπλισμένο εμπορικό «Μακεδονία» εκτελώντας 
επισκευές. Το «Χαμιδιέ» διατάσσει την παράδοση του 
πλοίου αλλά ο κυβερνήτης του (πλωτάρχης Λ. Τσου-
καλάς) προτιμά να το αυτοβυθίσει. Το «Χαμιδιέ» βομ-
βαρδίζει το αυτοβυθιζόμενο πλοίο και κάποια από τα 
βλήματα πέφτουν και στην πόλη της Σύρου. Ο αιφνιδι-
ασμός του «Χαμιδιέ» ταράσσει το Υπουργείο Ναυτικών 
που συστήνει διά τηλεγραφήματος στον Κουντουριώ-
τη να μετακινήσει όλο τον Στόλο προς καταδίωξη του 
τουρκικού καταδρομικού «προπορευομένου ολοταχώς 
του “Αβέρωφ”»34 όπως χαρακτηριστικά έγραφαν από 
το Υπουργείο. Ο Κουντουριώτης όμως βρίσκει τη νη-
φαλιότητα να καταστείλει την ορμητική του ιδιοσυγκρα-
σία και να αντιληφθεί ότι πρόκειται περί παγίδας που 
στήνει ο Τουρκικός Στόλος προκειμένου να παρασύρει 
το «Γεώργιος Αβέρωφ» μακράν της Λήμνου και έτσι να 
βρουν οι Τούρκοι την ευκαιρία να την ανακαταλάβουν 
και να καταστρέψουν όποιο κομμάτι του Στόλου θα 
είχε ενδεχομένως μείνει πίσω για την φύλαξή της. Οι 
σκέψεις αυτές τον οδηγούν στο συμπέρασμα να παρα-
μείνει στη θέση του και να αναμένει.

Όντως την 5/1/1913 ο Τουρκικός Στόλος εξέρχε-
ται από τα Στενά, ο Ελληνικός βγαίνει και αυτός από 
τον όρμο του Μούδρου την 10.30΄ π.μ. Οι αντίπαλοι 
Στόλοι την 11.30΄ βρίσκονται σε απόσταση 8.800 μέ-
τρα μεταξύ τους, πλέοντες προς Νότο σε γραμμή 
παραγωγής τα θωρηκτά με συγκλίνουσες πορείες. 
Την 11.34΄ ξεκινάει το εχθρικό πυρ και μετά ένα λεπτό 
απαντούν τα ελληνικά πλοία. Πάλι τα τουρκικά πυρά 
αποδεικνύονται άστοχα εν αντιθέσει με τα ελληνικά. 
Στις 11.50΄ η απόσταση έχει ελαττωθεί στα 6.700 μέ-
τρα και ο Τουρκικός Στόλος αρχίζει να δείχνει σημά-
δια κάμψης. Την 11.56΄ ολόκληρος ο Τουρκικός Στό-
λος έχει τραπεί σε φυγή στρέφοντας αριστερά και 
άτακτα προσπαθώντας με βορειοανατολική πορεία 
να επιστρέψει στα στενά. Ο Ελληνικός Στόλος στρέφει 

33  Η περιγραφή της Ναυμαχίας της Λήμνου έχει στηριχθεί σε περιγραφές από τα 
έργα, Ο Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι και Το Ημερολόγιον του 
Κυβερνήτου του «Γ. Αβέρωφ» κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913.

34  Δ. Φωκά, Στόλος του Αιγαίου 1912-1913. Έργα και Ημέραι, Αθήναι, 1940, 
σελ.181.
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και αυτός, με κάποια καθυστέρηση, προς καταδίωξη 
και περί ώρας 12.15΄ μ.μ. ο «Γεώργιος Αβέρωφ» αυ-
ξάνει ταχύτητα και κινείται μόνος προς καταδίωξη των 
τουρκικών πλοίων. Τα παλαιά θωρηκτά δεν μπορού-
σαν να ακολουθήσουν λόγω μικρής ταχύτητος αλλά 
και εξαιτίας των όχι καταλλήλων πορειών σύγκλησης 
που έλαβε ο μοίραρχός τους. Η φάση της καταδίωξης 
του «Γεώργιος Αβέρωφ» έληξε την 14.34΄ οπότε έπαυ-
σε το πυρ και ο Τουρκικός Στόλος κατέφυγε στα Στε-
νά. Σε αυτήν την φάση οι αποστάσεις του «Γεώργιος 
Αβέρωφ» από τον υποχωρούντα στόλο ποίκιλλαν από 
7.000 έως 9.900 μέτρα. Η πορεία του «Αβέρωφ» θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μαιανδρική προκειμέ-
νου να μπορούν να βάλουν τα πυροβόλα και των δύο 
πλευρών του. Από μακρά θεώμενη η φάση της κα-
ταδιώξεως ομοίαζε με τσοπάνη («Αβέρωφ») που κα-
θοδηγεί τα πρόβατα (τουρκικά πλοία) προς το μαντρί 
(Στενά Δαρδανελλίων)35. Οι απώλειες από ελληνικής 
πλευράς είναι εκ νέου ασήμαντες (ένας τραυματίας). 
Οι τουρκικές απώλειες όμως τώρα θεωρούνται πολύ 
μεγαλύτερες και οι βλάβες που έχουν προξενηθεί θε-
ωρούνται ουσιαστικά μη επισκευάσιμες, ως το τέλος 
του πολέμου.

Η ναυμαχία της 5/01/1913, που ονομάστηκε ναυ-
μαχία της Λήμνου, διήρκησε τρεις ώρες και σε αυτήν 
εξασφαλίστηκε ο έλεγχος του Αιγαίου. Η Τουρκική Κυ-
βέρνηση πείστηκε ότι δεν μπορεί να αναμένει τίποτε 
περισσότερο από τον στόλο της (αν δεν ενισχυόταν 
με άλλα πλοία) και δεν αποτόλμησε άλλη ενέργεια στο 
Αιγαίο, το οποίο έγινε «ελληνική λίμνη». 

Η συνέχεια των Βαλκανικών Πολέμων δεν έδω-
σε την ευκαιρία στον Κουντουριώτη για μια τρίτη 
ναυμαχία εν τούτοις ο Στόλος, υπό την ηγεσία του, 
προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες και στον Β΄ Βαλ-
κανικό Πόλεμο κατά τον οποίο ελληνικά πολεμικά 
πλοία, έγκαιρα και αιφνιδιαστικά απελευθέρωσαν 
την Καβάλα. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι τελείωσαν με τη 
συνθήκη του Βουκουρεστίου και ο Ελληνικός Στό-
λος επέστρεψε νικητής την 05/8/1913 στο Φάληρο 
σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, ενώ ο Κουντουριώτης 
είχε ήδη προαχθεί σε αντιναύαρχο, όντας ο πρώτος 
Έλληνας μετά τον Κωνσταντίνο Κανάρη που ελάμβα-
νε αυτό το βαθμό.

35  Σ. Δούσμανη, Το Ημερολόγιον του Κυβερνήτου του «Γ. Αβέρωφ» κατά τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους 1912-1913, Αθήνα 1939, σελ.190.

η πολιτική και στρατιωτική δράση  
του Π. Κουντουριώτη μετά  
τους Βαλκανικούς Πολέμους
Το τέλος των Βαλκανικών Πολέμων δεν σήμανε και το 
τέλος των προβλημάτων για την Ελλάδα. Από ναυτικής 
σκοπιάς το μέγα ζήτημα που τότε ανέκυπτε ήταν ότι η 
Τουρκία δεν αποδεχόταν την κυριαρχία της Ελλάδας 
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που μόλις είχαν 
απελευθερωθεί και προετοιμαζόταν να πάρει την «ρε-
βάνς» βασιζόμενη στα καινούργια θωρηκτά που είχε 
παραγγείλει τύπου dreadnought. Αυτά εθεωρούντο ό,τι 
καλύτερο είχε να επιδείξει η πολεμική βιομηχανία της 
εποχής εκείνης, ενώ η Ελλάδα δεν είχε κάτι αντίστοιχο 
ούτε και προλάβαινε να παραγγείλει ώστε να ναυπηγη-
θεί έγκαιρα και πάντως πριν την άφιξη των Τουρκικών. 
Συγκεκριμένα η Τουρκία είχε παραγγείλει ένα θωρη-
κτό 17.000 τόνων σε αγγλικά ναυπηγεία με το όνομα 
«Ρεσαντιέ» ενώ υπήρξε και τυχερή διότι το μεγαλύτερο 
πολεμικό σκάφος του κόσμου, ένα dreadnought 32 τό-
νων που ναυπηγούνταν στην Αγγλία, βρέθηκε απροσ-
δόκητα διαθέσιμο για πώληση καθόσον η Βραζιλία, η 
χώρα για την οποία κατασκευαζόταν, άλλαξε γνώμη 
και το πούλησε στην Τουρκία μετονομάζοντας το από 
«Ρίο ντε Τζανέιρο» σε «Σουλτάν Οσμάν Ι». Έτσι λίαν 
συντόμως η Τουρκία θα είχε το ισχυρότερο σκάφος 
του κόσμου, με το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει κυ-
ριαρχία στο Αιγαίο.

Ο αντιναύαρχος πλέον Κουντουριώτης δεν μπορεί 
να ανεχτεί να δει το έργο του αναιρούμενο και συλλαμ-
βάνει μια ιδέα για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Η ιδέα αυτή εν συνόψει περιλαμβάνει το να αναλά-
βει ο ίδιος Κυβερνήτης του Υ/Β «Ξιφίας» ή άλλου μι-
κρού αντιτορπιλικού και να τορπιλίσει το «Ρίο ντε Τζα-
νέιρο» καθώς θα έρχεται αυτό από την Αγγλία μη πλή-
ρως ακόμα προετοιμασμένο, στα στενά του Γιβραλτάρ, 
χωρίς να έχει προηγηθεί κήρυξη πολέμου, ώστε να το 
αιφνιδιάσει. Με τη βύθιση του τουρκικού πολεμικού 
θα δινόταν χρόνος στην Ελλάδα για να υλοποιήσει το 
ναυτικό της πρόγραμμα με το οποίο θα εξισορροπού-
σε τη ναυτική ισχύ της Τουρκίας.1 Φυσικά ο Κουντου-
ριώτης θα εθεωρείτο ότι έδρασε αυτοβούλως1 και εάν 
επιζούσε της καταδρομικής του αυτής ενέργειας και 
κατόρθωνε να επιστρέψει στην Ελλάδα, θα είχε ήδη 
αποκηρυχθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, η οποία 
θα τον συλλάμβανε, θα τον καθαιρούσε και θα τον 
φυλάκιζε και δίκαζε ως πειρατή με ό,τι συνεπάγεται. 
Την εξέλιξη αυτή για τον εαυτό του ο ίδιος την είχε 
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προτείνει στον Έλληνα πρωθυπουργό προκειμένου να 
μην κατηγορηθεί η Ελλάδα ότι υποθάλπει πειρατικές 
ενέργειες. Διά της προτάσεώς του αυτής ουσιαστικά 
αναλάμβανε μια παράτολμη καταδρομική ενέργεια η 
οποία και αν ακόμα επιτύχαινε, θα είχε αρνητικότατες 
για τον εαυτό του συνέπειες. Σημειωτέον ότι επρόκειτο 
πια για ένα άνθρωπο αναγνωρισμένο και τιμώμενο από 
το Πανελλήνιο που είχε αποκτήσει και τρία παιδιά. Η 
αγάπη του για την πατρίδα όμως υπερίσχυε όλων των 
υπολοίπων. Προτιμούσε ακόμα και να τελειώσει τη ζωή 
του στη φυλακή αποκηρυγμένος από την αγαπημένη 
του πατρίδα φτάνει η θυσία του να εξυπηρετούσε τα 
εθνικά συμφέροντα.

Το σχέδιο αυτό καίτοι προτάθηκε από τον ίδιο τον 
Κουντουριώτη στον πρωθυπουργό Ε. Βενιζέλο, ο τε-
λευταίος αρνήθηκε να λάβει συγκεκριμένη θέση, θετι-
κή ή αρνητική, κάτι που αφενός πάγωσε την υλοποίηση 
του σχεδίου και αφετέρου εξόργισε τον πρώτο.36

Μια άλλη πρόταση που εξετάστηκε την ίδια περίο-
δο σχετικά με το ζήτημα των τουρκικών dreadnoughts, 
και που υποστηρίχτηκε από τον Κουντουριώτη ήταν η 
αιφνιδιαστική εκβίαση των Στενών του Ελλησπόντου 
σε συνδυασμό με επιχείρηση για την κατάληψη της 
χερσονήσου της Καλλίπολης ή ακόμα και χωρίς αυτήν, 
προτού αφιχθούν τα καινούργια τουρκικά πλοία. Στό-

36 Γ. Ρούσσου Νεότερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους 1826-1974, Αθήναι, 1976, 
τόμος Ε΄, σσ. 333-334. 

χος του σχεδίου εφόσον επιτύγχανε, θα ήταν ο εξα-
ναγκασμός της Τουρκικής Κυβέρνησης να παραδώσει 
τα καινούργια πλοία τα οποία είχε αγοράσει και ακόμα 
να παραδεχτεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του 
Βόρειου ανατολικού Αιγαίου (Μυτιλήνη-Χίος κ.λπ.) που 
μόλις είχαν απελευθερωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, δεν απαιτήθηκε η εφαρμογή 
κανενός σχεδίου καθόσον η κήρυξη του Α΄ ΠΠ βρή-
κε τα τουρκικά dreadnoughts στα αγγλικά ναυπηγεία 
όπου κατασχέθηκαν υπέρ της Αγγλίας για την ικανο-
ποίηση των πολεμικών της αναγκών.

Με την έναρξη του Α΄ ΠΠ ο αντιναύαρχος Κου-
ντουριώτης θα προτείνει στον Άγγλο Ναύαρχο που 
καταδίωκε τα Γερμανικά πλοία «Γκέμπεν» και «Μπρε-
σλάου», τα οποία εισήλθαν στα Δαρδανέλλια και με-
ταπωλήθηκαν εικονικά στη Τουρκία, να του διαθέσει 
ορισμένες μονάδες ώστε με την ενίσχυση αυτών να 
καταναυμαχήσει τον ενισχυμένο Τουρκικό στόλο μέσα 
στα Δαρδανέλια37. Η πρόταση του δεν έγινε δεκτή από 
τους Άγγλους. Στις 25/10/1915 αποστρατεύεται και 
αναλαμβάνει ως υπουργός στο Υπουργείο των Ναυ-
τικών ενώ έχει ήδη ξεκινήσει ο Α΄ ΠΠ. Τον Ιανουάριο 
του 1916 ως υπουργός των Ναυτικών, βλέποντας την 
εγκατάσταση γαλλικών στρατευμάτων στην Θεσσαλο-
νίκη και την εγκατάλειψη της πόλεως από τον Ελληνικό 
Στρατό κατόπιν απαιτήσεως του Γάλλου στρατηγού, το 

37  Δ. Λαμπίκης Ο Ναύαρχος Π. Κουντουριώτης, Αθήνα, 1935 σελ. 217.

Σκηνή από τη ναυμαχία της Έλλης ή της Λήμνου (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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εμπάργκο που έχει επιβληθεί στα ελληνικά πλοία από 
μοίρα γαλλο-βρετανικού στόλου που έχει εγκαταστα-
θεί αυθαίρετα στη Μήλο και την κατάληψη της Κερκύ-
ρας από δυνάμεις της Αντάντ ενώ η Ελλάδα επισήμως 
είναι ουδέτερη, αποφασίζει να εκδώσει εμπιστευτική 
διαταγή που προβλέπει την άμυνα των ελληνικών ναυ-
τικών δυνάμεων στη περίπτωση που οι δυνάμεις της 
Αντάντ κλιμακώσουν περαιτέρω τις πιέσεις τους προ-
κειμένου να την αναγκάσουν να προσχωρήσει στην 
συμμαχία της Αντάντ38. Ουσιαστικά με τη διαταγή του 
αυτή προσπαθεί να προετοιμάσει το Ναυτικό για πολε-
μική αναμέτρηση με τις δυνάμεις της Αντάντ διασώζο-
ντας την αξιοπρέπειά του. Επίσης ζητά την αποπομπή 
του αρχηγού της βρετανικής ναυτικής αποστολής στην 
Ελλάδα, Ναυάρχου Καρ (Kerr) η οποία θα λάβει χώρα 
τον Φεβρουάριο του 1916.

Ο υπουργός Κουντουριώτης θα παραιτηθεί τον 
Ιούνιο του 1916 από υπουργός των Ναυτικών, παρά 
τις καλές σχέσεις του με τον βασιλιά Κωνσταντίνο και 
τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους θα προσχωρήσει στο 
Κίνημα της Εθνικής Άμυνας και θα μεταβεί στη Θεσ-
σαλονίκη όπου θα αποτελέσει το ένα από τα μέλη της 

38  Ζ. Fotakis Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919, Routledge, London and 
New York, 2005, pp. 126-127. 

Τριανδρίας της επαναστατικής Κυβερνήσεως μαζί με 
το στρατηγό Δαγκλή και τον Βενιζέλο. Αποτελεί απορί-
ας άξιον πώς ο εγνωσμένης και δοκιμασμένης νομιμο-
φροσύνης Κουντουριώτης θα μετάσχει για πρώτη φο-
ρά στη ζωή του σε κίνημα, ένας άνθρωπος που αρνή-
θηκε να ενταχθεί ακόμα και στην Εθνική Εταιρεία όταν 
οι περισσότερες προσωπικότητες της εποχής εκείνης 
είχαν ενταχθεί. Η απάντηση σε αυτή την απορία έγκει-
ται στην αγάπη του Κουντουριώτη για την πατρίδα του. 
Βλέποντας τη χώρα του να κατακερματίζεται και να τα-
πεινώνεται (παράδοση οχυρού Ρούπελ και Ανατολικής 
Μακεδονίας στους Γερμανο-βουλγάρους, παράδοση 
του 4ου Σώματος Στρατού στους Γερμανούς αμαχητί 
κ.ά.) έφτασε στο συμπέρασμα ότι η ακολουθητέα πολι-
τική ουδετερότητας της Κυβερνήσεως στην οποία και 
ο ίδιος ήταν μέλος δεν εξυπηρετούσε την Ελλάδα και 
έτσι προσχώρησε στο κίνημα εκείνο που έβγαζε την 
Ελλάδα από την ουδετερότητα και την οδηγούσε στο 
πόλεμο με το πλευρό της Αντάντ. Για τον Κουντουριώτη 
που λίγους μήνες πριν είχε εκδώσει διαταγές για ένο-
πλη άμυνα κατά των δυνάμεων της Αντάντ δεν υπήρχε 
καμία αντίφαση διότι ο Κουντουριώτης δεν ήταν ούτε 
αγγλόφιλος ούτε γερμανόφιλος, ήταν μόνο Έλληνας 
και τα συμφέροντα της Ελλάδας ήθελε πάντοτε να 
υπηρετεί όπου και αν αυτά ευρίσκοντο και με όποιο 
τίμημα έπρεπε να πληρώσει κάθε φορά.

Επιστολικό δελτάριο στο οποίο απεικονίζεται ο Τουρκικός Στόλος να φεύγει πανικόβλητος και με πολλές βλάβες προς τα Στενά των Δαρδανελλίων (αρχείο Χαΐτογλου).



100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΙΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ (1912-1913)  99

Τον Ιούνιο του 1917 μετά την έξωση του βασιλιά 
Κωνσταντίνου, η Ελλάδα επανενώνεται και ο Κουντου-
ριώτης επιστρέφει στην Αθήνα όπου παραλαμβάνει 
πάλι το Υπουργείο των Ναυτικών όπου εργάζεται δρα-
στήρια προκειμένου να ανασυγκροτηθεί ο Ελληνικός 
Στόλος από τα δεινά που είχε υποστεί από τους αγγλο-
γάλλους που τον είχαν καταλάβει όπως και το Ναύ-
σταθμο. Όλα σχεδόν τα πλοία επιστρέφονται τώρα, 
αλλά σε κακή κατάσταση. Με σύντονες προσπάθειες 
θα καταφέρει ώστε ο ελληνικός ελαφρύς στόλος να 
διακριθεί το τελευταίο έτος του πολέμου κατά τις συ-
νοδείες νηοπομπών39. 

Στο τέλος του 1919 παραιτείται από το Υπουργείο 
και λαμβάνει το βαθμό του ναυάρχου τιμής ένεκεν. 
Ο ναύαρχος θα ιδιωτεύσει μέχρι τον αιφνίδιο θάνατο 
του βασιλιά Αλέξανδρου (12/10/1920) οπότε θα κλη-
θεί από τη Βουλή των Ελλήνων να αναλάβει τα κα-

39  Ζ. Fotakis Greek Naval Strategy and Policy 1910-1919 Routledge, London and 
New York, 2005, p. 142.

θήκοντα του αντιβασιλέα μέχρι της διεξαγωγής των 
εκλογών που είχε ήδη προκηρύξει ο Ε. Βενιζέλος. 
Την 1/11/1920 μετά την ολοκλήρωση των εκλογών, 
το Βενιζελικό Κόμμα έχει υποστεί εκλογική ήττα και η 
κατάσταση στην Αθήνα είναι εξαιρετικά φορτισμένη 
αφού οι αντιβενιζελικοί που είχαν συνασπιστεί σε ένα 
κόμμα με την επωνυμία «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις», 
θεωρούν πως ήρθε επιτέλους η ώρα για να πάρουν 
εκδίκηση από τους βενιζελικούς. Ο ίδιος ο Βενιζέλος 
βιάζεται να φύγει στο εξωτερικό και η Κυβέρνησή 
του έχει εν πολλοίς καταρρεύσει και εγκαταλείψει 
τα Υπουργεία. Ο Αντιβασιλέας Κουντουριώτης όμως 
έχοντας πλήρη συναίσθηση του θεσμικού του ρόλου 
θα καλέσει τον πλέον σεβάσμιο από τις πολιτικές 
προσωπικότητες της «Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως» 
που έχει κερδίσει τις εκλογές, τον Δ. Ράλλη, έχοντας 
κατά νου ότι λόγω της μακράς πείρας του και των 
μετριοπαθών σκέψεων του θα γινόταν πιο αποδεκτός 
από τους Συμμάχους (Αντάντ) από ό,τι οι υπόλοιπες 
ηγετικές φυσιογνωμίες της «Ηνωμένης Αντιπολιτεύ-
σεως». Θα αγνοήσει ένα εξοργισμένο πλήθος που 

Η τσιμινιέρα του «Γεώργιος Αβέρωφ» με ασήμαντες ζημιές (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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έχει συγκεντρωθεί έξω από το σπίτι του με κακές 
διαθέσεις εναντίον του και θα μεταβεί στα ανάκτο-
ρα προκειμένου να ορκίσει την καινούργια Κυβέρ-
νηση. Οι νέοι Υπουργοί καίτοι έχουν αποφασίσει να 
τον προσβάλουν αρνούμενοι να εγερθούν ενώπιον 
του, μόλις τον βλέπουν καταλαμβάνονται από δέος 
και εγείρονται ως προβλέπεται από το πρωτόκολλο. 
Αφού εκτελέσει τα καθήκοντα του ο Αντιβασιλέας 
Κουντουριώτης και έχει εξασφαλίσει την ύπαρξη 
Κυβερνήσεως στην Ελλάδα, παραιτείται την ίδια μέ-
ρα υπέρ της βασιλίσσης Όλγας, χήρας του Γεωργίου 
του Α΄ που αναλαμβάνει το αξίωμα της Αντιβασιλεί-
ας και ιδιωτεύει στην οικία του στην Αθήνα.40 Με την 
συμπεριφορά του αυτή θα δώσει ένα μάθημα σεβα-
σμού των θεσμών και της αξίας της συνέχειας του 
Κράτους ανεξάρτητα από την εναλλαγή των προσώ-
πων και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η εν λόγω 
αλλαγή λαμβάνει χώρα.

Τον Ιανουάριο του 1921 ενώ ο Κουντουριώτης 

40  Σ. Μαρκεζίνη Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Αθήνα, 1966-1968, τόμος 
Δ΄, σελ. 310. 

όντας πρόεδρος φιλανθρωπικού σωματείου μοιράζει 
ο ίδιος οικονομικά βοηθήματα σε τραυματίες πολέμου 
(βετεράνους) σε ένα μικρό γραφείο στη γειτονιά της 
Πλάκας, δύο κακοποιά στοιχεία εισέρχονται εντός 
του γραφείου και πυροβολούν τον ναύαρχο και τον 
Α. Πάλλη, γνωστό λογοτέχνη και ποιητή που τον βοη-
θούσε στο φιλανθρωπικό του έργο. Ευτυχώς από τύ-
χη (η σφαίρα που προοριζόταν για τον Κουντουριώτη 
εξοστρακίστηκε στην αγκράφα της ζώνης του41) γλιτώ-
νουν και οι δύο με τραύματα αλλά ο Κουντουριώτης 
θα χρειαστεί να μεταβεί στις Κάννες για ανάρρωση. Οι 
κακοποιοί δεν συλλαμβάνονται αλλά μπορούμε ασφα-
λώς να αποδώσουμε πολιτικά κίνητρα σε αυτή την από-
πειρα.42 Η εποχή είναι τόσο ταραγμένη από πολιτικά 
πάθη που πολλοί, λιγότερο επιφανείς, υποστηρικτές 
του Βενιζέλου έχουν εγκαταλείψει την χώρα από φόβο 
αντεκδικήσεων. Ο Κουντουριώτης όμως παρότι υπήρ-
ξε μέλος της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη δεν φεύγει 

41  Β. Tζανακάρη Δακρυσμένη Μικρασία, Εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2007, σελ.161.

42  Σ. Μαρκεζίνης Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, Αθήνα, 1966-1968, 
τόμος Δ΄, σσ. 319-320. 

Σκηνή από την απελευθέρωση της Χίου από τον Ελληνικό Στόλο. Στο επιστολικό δελτάριο ο τίτλος είναι ανακριβής. Πρόκειται ξεκάθαρα για τον Ελληνικό Στόλο που καταπλέει 
στη Χίο (Γ. Μουτσάτσου Χίος 1898-1920 Ένα Ταξίδι στο Παρελθόν Διαμέσου των Καρτ-ποστάλ της Εποχής).
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διότι ούτε φοβάται, ούτε θεωρεί πως έχει αδικήσει 
κάποιον. Με καθαρή την συνείδησή του παραμένει 
και μάλιστα στην Αθήνα, ούτε καν στην Ύδρα που θα 
μπορούσε να εξασφαλιστεί καλύτερα από επιθέσεις 
τραμπούκων, δείχνοντας με το παράδειγμα του ότι οι 
Έλληνες πρέπει να είναι ενωμένοι και να μην φοβάται 
ο ένας τον άλλο, αν θέλουν να βαδίσουν με επιτυχία 
στο μέλλον.

Το Δεκέμβριο του 1923 μετά το τέλος της Μι-
κρασιατικής Εκστρατείας και την επακόλουθη κατα-
στροφή (Αύγουστος 1922) και μετά την έξωση του 
βασιλέως Γεωργίου, ο ναύαρχος Κουντουριώτης 
καλείται εκ νέου να αναλάβει το καθήκον του αντι-
βασιλέα. Όταν το Μάρτιο του 1924 με μοχλό τον Α. 
Παπαναστασίου ανακηρύχτηκε η Δημοκρατία στην 
Ελλάδα ανατέθηκε από την εθνοσυνέλευση στον 
Κουντουριώτη να κρατήσει προσωρινά το Ύπατο 
αξίωμα αυτής, δηλαδή την Προεδρία. Ο Κουντουρι-
ώτης ουσιαστικά από αντιβασιλέας μετονομάστηκε 
σε προσωρινός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας. Κατά την περίοδο αυτή υπήρξε παράδειγμα 
σεμνότητας αφού συνέχισε να ζει στο σπίτι του στη 
Πλάκα και στο προεδρικό μέγαρο μετέβαινε μόνο 
για εργασία χωρίς καμιά συνοδεία. Τον Ιούνιο του 
1925 ο Θ. Πάγκαλος ανατρέπει την Κυβέρνηση Μι-
χαλακόπουλου και τον Ιανουάριο του 1926 καταλύει 
και την Βουλή εγκαθιδρύοντας δικτατορία. Ο Κου-
ντουριώτης σε ένδειξη διαμαρτυρίας παραιτείται 
από το αξίωμά του και φεύγει πικραμένος για την 
Ύδρα. Τον Αύγουστο του 1926 ο Πάγκαλος ανατρέ-
πεται από τον Κονδύλη ο οποίος επαναφέρει τον 
Κουντουριώτη ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τότε 
γίνεται και η δεύτερη απόπειρα δολοφονίας του έξω 
από το δημαρχείο της Αθήνας. Πάλι τα κίνητρα είναι 
πολιτικά. Ατυχώς τα πάθη δεν έχουν κατευναστεί και 
για πολλούς ο Κουντουριώτης εξακολουθεί να είναι 
απλά ένας «μισητός» Βενιζελικός. Τέλος το Μάιο του 
1929 εκλέγεται από την Ελληνική Βουλή και Γερου-
σία τακτικός πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
θέση από την οποία παραιτείται για λόγους υγείας το 
Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Συγκεκριμένα μέσω του 
αδερφού του, που ήταν πρέσβης, στέλνει το ακόλου-
θο μήνυμα στο Πρωθυπουργό Βενιζέλο: 

«Παραιτήθηκα, γιατί αυτό επέβαλλε το Εθνικό 
συμφέρον. Τα χέρια μου άρχισαν να τρέμουν. Όταν 
θα ήρχοντο να με επισκέπτονται οι ξένοι πρέσβεις, θα 

το αντιλαμβάνοντο. Οι σκέψεις και οι κρίσεις τους θα 
ήταν δυσμενείς για την πατρίδα»43.

To 1931 ως ιδιώτης πλέον ο Κουντουριώτης θα 
ενστερνιστεί με όλη του την καρδιά την προσπάθεια 
που τότε έκανε ο Κυπριακός Ελληνισμός για να αποτι-
νάξει τον βρετανικό ζυγό και να ενωθεί με την μητέρα 
Ελλάδα και θα πρωτοστατήσει υπέρ της προσπάθειας 
των Κυπρίων. Συγκεκριμένα θα υπογράψει μανιφέστο 
υπέρ του Κυπριακού Αγώνα χωρίς να ζητήσει την γνώ-
μη του πρωθυπουργού και όταν θα πληροφορηθεί, ότι 
ο τότε πρωθυπουργός Βενιζέλος κατέκρινε τις στάση 
των Κυπρίων θα πει: «Ακούς εκεί, να τους φερθεί έτσι 
των ανθρώπων! [...] Αμ τότε, τι θα έλεγε στους παππού-
ληδες μας, όταν έκαναν την Επανάστασιν»44.

Το υπόλοιπο της ζωής του το έζησε ως ιδιώτης 
μεταξύ Φαλήρου, που είχε εν τω μεταξύ μετακομίσει, 
και Ύδρας περνώντας χρόνο με τα εγγόνια του. Στις 
22 Αυγούστου του 1935 πέθανε και ακόμα και με το 
θάνατό του έδωσε μάθημα σεμνότητας προς το έθνος. 
Συγκεκριμένα ζήτησε επίμονα και με ρητό τρόπο να 
αποφευχθεί κάθε ματαιόδοξη πομπή κατά την εκκλη-
σιαστική τελετή και ταφή του που ήθελε να γίνει στον 
οικογενειακό του τάφο στην Ύδρα. Απαίτησε η τελετή 
να γίνει στο μικρό ναΐσκο της οικογένειάς του και να 
τελεστεί από ένα μόνο ιερέα σεμνοπρεπώς και ταπει-
νοφρόνως. Αξίζει να προστεθεί ότι το φέρετρο του 
φρουρούσαν τέσσερις υπαξιωματικοί με επικεφαλής 
ένα σημαιοφόρο. Στη διαθήκη του αφού εκφράσει την 
αγάπη του για την οικογένεια του και μεριμνήσει για 
την διατήρηση της προγονική του παράδοσης, η σκέ-
ψη του στρέφεται ολόκληρη στη Πατρίδα και σε αυτή 
αφιερώνει τις τελευταίες του λέξεις: 

«Όλη μου η στοργή ανήκει εις την Ύδρα, όλη μου 
η ψυχή, εύχεται προς τον Θεόν διαπύρως να φυλάττει 
την Ελλάδα»45.

Είχε νυμφευθεί δύο φορές: Στο Λονδίνο το 1889 
με την Αγγελική Πετροκόκκινου (1865-1903), η οποία 
απεβίωσε το 1903 από φυσικά αίτια και στην Αθήνα το 
1918 με την Ελένη Κούππα (1876-1957). Απέκτησε τρία 

43  Ν. Σταθάκη Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ». Χρονικό του Θωρηκτού της Μίκης», Αθήνα, 1987, 
σελ. 54.

44  Γ. Ρούσσου Νεότερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους. 1826-1974», Αθήνα, 1976, 
τόμος Ε΄, σσ. 333-334. 

45  Ν. Σταθάκη Θ/Κ «Γ.ΑΒΕΡΩΦ». Χρονικό του Θωρηκτού της Νίκης, Αθήνα, 1987, 
σ. 56.
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παιδιά με την πρώτη του σύζυγο, δύο κορίτσια και ένα 
αγόρι τον Θεόδωρο Κουντουριώτη, που κατετάγη στο 
Πολεμικό Ναυτικό και μάλιστα διετέλεσε κυβερνήτης 
του θρυλικού θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ». Ο εγγο-
νός του Παύλος, γιος του Θεοδώρου, σταδιοδρόμησε 
και αυτός στο Ναυτικό. 

Ο Π. Κουντουριώτης μέσα  
από το έργο του
O ναύαρχος Κουντουριώτης υπήρξε ένας άνθρωπος 
που από παιδί μεγάλωνε με ένα όνειρο, το όνειρο να 
γίνει αξιωματικός του τότε Βασιλικού Ναυτικού και εν 
συνεχεία να καταναυμαχήσει τον εχθρό του γένους, 
ήτοι τον Τούρκο. Το όνειρο του αυτό δεν το διαμόρ-
φωνε κάποια μορφή άμετρης φιλοδοξίας αλλά η οικο-
γενειακή του ιστορία που τον ενέπνεε με πατριωτικά 
αισθήματα που αποτέλεσαν τον βασικό οδηγό της 
ζωής του.

η σκέψη του Αρχηγού Π. Κουντουριώτη
Ως αρχηγός του Στόλου του Αιγαίου κατά τους Βαλκα-
νικούς πολέμους ο Κουντουριώτης επέδειξε επιθετικό 

πνεύμα, πρωτοβουλία και εμμονή στο σκοπό. Από τη 
πρώτη στιγμή απέδειξε το επιθετικό του πνεύμα κατευ-
θύνοντας το στόλο στη Λήμνο με σκοπό να την κατα-
λάβει και να χρησιμοποιήσει το κόλπο του Μούδρου 
ως βάση που βρισκόταν πλησίον των Στενών του Ελλη-
σπόντου. Με αυτό τον τρόπο πρώτα απέκλεισε εν μέρει 
το κυριότερο λιμάνι της Τουρκίας (Κωνσταντινούπολη) 
από κάθε ανεφοδιασμό τουλάχιστον από τη Μεσόγειο 
Θάλασσα και μάλιστα εν καιρώ πολέμου όπου οι προ-
μήθειες ήταν απαραίτητες για την επιτυχή διεξαγωγή 
του πολέμου, απαγόρευσε τις διά θαλάσσης στρατιω-
τικές μεταφορές της Τουρκίας και επιπρόσθετα «εκβί-
ασε» τον Τουρκικό Στόλο να εξέλθει, προκειμένου να 
τον ναυμαχήσει και καταστρέψει, ως ήλπιζε. Με την, 
δικής του πρωτοβουλίας, κατάληψη της Τενέδου απέ-
κλεισε ασφυκτικότερα τα Στενά αποκτώντας τον θα-
λάσσιο έλεγχο στη θαλάσσια περιοχή έξωθεν αυτών. 
Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού των στενών είχε 
την ευκαιρία να απελευθερώσει όλα τα υπό τουρκικό 
ζυγό νησιά, να διασφαλίσει τις, διά θαλάσσης, στρα-
τιωτικές μεταφορές των ελληνικών και συμμαχικών 
στρατιωτικών δυνάμεων καθώς και των διά θαλάσσης 

Ο ναύαρχος Κουντουριώτης μαζί με προσκεκλημένους στο «Γεώργιος Αβέρωφ» (Γ. Ρούσσου, Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού Έθνους1826-1974, εκδ. Ελληνική Μορ-
φωτική Εστία).
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ανεφοδιασμό και εισαγωγές της Ελλάδας που εν και-
ρώ πολέμου ήταν και για αυτήν πολύτιμες.

Σε μια περίπτωση κατά την οποία ένα τουρκικό 
πλοίο, το καταδρομικό «Χαμιδιέ», κατόρθωσε να δι-
αφύγει του αποκλεισμού, ο Κουντουριώτης επέδειξε 
την εμμονή του στο σκοπό, παραμένοντας στο Μού-
δρο και συνεχίζοντας την αποστολή του αρνούμενος 
να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις του Υπουργεί-
ου, το οποίο τον καλούσε να εξέλθει με το «Γεώργιος 
Αβέρωφ» για να κυνηγήσει το τουρκικό πολεμικό. Η 
εμμονή του δικαιώθηκε πλήρως αφού αποδείχτηκε 
ότι επρόκειτο περί παγίδας προκειμένου ο υπόλοιπος 
Τουρκικός Στόλος να εξέλθει και να καταλάβει την 
Λήμνο, του «Αβέρωφ» απουσιάζοντος σε καταδίωξη 
του «Χαμιδιέ». Ο Κουντουριώτης επέδειξε την δέουσα 
πρωτοβουλία που δικαιώθηκε σχεδόν αμέσως με τη 
ναυμαχία της Λήμνου.

Ο Κουντουριώτης ως αξιωματικός επέδειξε στρα-
τηγικό ένστικτο και διορατικότητα επιλέγοντας τη 
Λήμνο, ως ορμητήριο του Στόλου, ενώ επέδειξε δυ-
ναμισμό αντιμετωπίζοντας τα διάφορα προβλήματα, 
διοικητικής μερίμνης κυρίως, που η επιλογή αυτή προ-
κάλεσε και που είχαν αρχίσει να δημιουργούν κλίμα 
εσωστρέφειας στα ελληνικά πληρώματα. 

Συνολικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα από τα 
βασικά πλεονεκτήματα του αξιωματικού Κουντουριώτη 
ήταν ότι σκεπτόταν και μιλούσε την απλή γλώσσα των 
πληρωμάτων, όντας ακόμη άνθρωπος ευθύς και ντό-
μπρος, με παροιμιώδη γενναιότητα, ενσάρκωνε στο 
νου των περισσοτέρων Ελλήνων ναυτικών τον πολυ-
τραγουδισμένο «Ναύτη του Αιγαίου» και γινόταν αγα-
πητός από τα πληρώματα, τόσο από το κατώτερο όσο 
και από το ανώτερο προσωπικό.

η προσωπικότητα του Π. Κουντουριώτη
Η επιλογή του Κουντουριώτη από το Βενιζέλο για την 
αρχηγία του Στόλου στους Βαλκανικούς Πολέμους 
δεν ήταν τυχαία αλλά υπαγορευόταν από το απλό γε-
γονός ότι ο Κουντουριώτης είχε τα χαρίσματα εκείνα 
που τον καθιστούσαν Ηγέτη. 

Διέθετε ευφυΐα και συναισθηματική νοημοσύνη, 
όπως είχε φανεί στο Πανελλήνιο κατά την Κρητική 
επανάσταση το 1897. Αναντίρρητα είχε ναυτική αντί-
ληψη και εν γένει ναυτικές γνώσεις που είχαν απο-
δειχτεί με το «θρυλικό», για την εποχή εκείνη, εκ-
παιδευτικό ταξίδι στην Αμερική. Σαφέστατα δεν του 
έλειπε η αυτοπεποίθηση, γεγονός που αποτυπωνόταν 

στο τρόπο της ομιλίας του ενώ ήταν παροιμιώδης η 
ακεραιότητά του. Διέθετε πίστη σε αξίες και κυρίως 
στην αξία της θρησκείας και της πατρίδας ενώ ήταν 
ταπεινός ως άνθρωπος, χωρίς πολιτικές φιλοδοξίες. 
Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι ενώ είχε το δι-
καίωμα να πολιτευθεί όντας αξιωματικός του Ναυτι-
κού, καθόσον τότε δεν υπήρχε στο ισχύον Σύνταγμα 
ασυμβίβαστο των δυο αυτών ιδιοτήτων και πολλοί 
αξιωματικοί και μάλιστα χαμηλότερου «βεληνεκούς» 
από τον Κουντουριώτη, πολιτεύονταν και εκλέγονταν, 
εν τούτοις ο Κουντουριώτης ουδέποτε πολιτεύθηκε, 
ούτε ως χαμηλόβαθμος, ούτε ως υψηλόβαθμος, ούτε 
και ως απόστρατος καίτοι η φήμη του θα του εξασφά-
λιζε την εκλογική επιτυχία.

Το κύρος, η δικαιοσύνη, το θάρρος, η αντοχή (αξί-
ζει να αναφερθεί ότι καθ’ όλο το διάστημα των Βαλ-
κανικών Πολέμων εκτελούσε εξάωρες βάρδιες στη 
γέφυρα του «Γεώργιος Αβέρωφ» αντικαθιστάμενος 
μόνο από τον κυβερνήτη του πλοίου και παράλληλα 
με τη βάρδια γεφύρας του θωρηκτού), η επιμονή, ο 
ενθουσιασμός, η πρωτοβουλία, η διορατικότητα, η 
ισχυρή θέληση, η ικανότητα επικοινωνίας και πειθούς, 
η ικανότητα δημιουργικής σκέψεως και λήψης αποφά-
σεων και η εποπτική ικανότητα είναι χαρακτηριστικά 
που απαντώνται στην προσωπικότητα του ναύαρχου 
και τα έχουμε δει μέσα από το έργο του που, έστω και 
περιληπτικώς, έχουμε παρουσιάσει. 

Αυτά όμως τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με τη δι-
εθνή βιβλιογραφία είναι τα χαρακτηριστικά που συν-
θέτουν τον Ηγέτη και είναι αυτά που «υπό τη μία ή την 
άλλη ονομασία περιλαμβάνονται στα έντυπα αξιολογή-
σεως των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων»46. Η σχε-
τικά περιορισμένη ακαδημαϊκή-επιστημονική μόρφωση 
του ναύαρχου υπερτονίστηκε από ορισμένους επικρι-
τές του προκειμένου να μειωθεί η αξία του ανδρός, εν 
τούτοις όμως ψύχραιμα και αντικειμενικά περιγράφο-
ντας το έργο του δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε 
κάποιο σημείο στο οποίο να υστέρησε ένεκα της περι-
ορισμένης μορφώσεως του. Πιθανόν το μειονέκτημα 
του αυτό να το αντιστάθμισε με τη χρήση καταλλήλων 
συνεργατών που διέθεταν τη σχετική μόρφωση. Η επι-
λογή καταλλήλων συνεργατών όμως αποτελεί και αυτή 
χαρακτηριστικό του Ηγέτη. 

46  Ι. Ντούρμας, Το Management στις Επιχειρήσεις και τις ΕΔ. Ομοιότητες και Διαφο-
ρές, περιοδικό Αναλύσεις, Αθήνα, Νοέμβριος 2009, σσ.14-15.
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Έτερο βασικό χαρακτηριστικό της προσωπικότη-
τας του ναύαρχου ήταν η νομιμοφροσύνη του που σε 
συνδυασμό με την εντιμότητα και τον πατριωτισμό του, 
«τον καθιστούσαν ενδεδειγμένο ένοικο των ύπατων 
πολιτικών Αξιωμάτων της χώρας σε καιρούς κρίσης»47. 
Ειδικότερα στους καιρούς που έδρασε, η παρουσία 
του αποτελούσε μια εγγύηση σταθερότητας και πρό-
βαλλε την ήρεμη δύναμη εν μέσω παθών και γενικής 
ανησυχίας ή και πανικού ακόμη.

Μια φορά μόνο επαναστάτησε στη ζωή του (1916) 
και αυτό όπως αναφέραμε ήδη, κάτω από την πεποί-
θηση ότι έτσι μόνο θα εξυπηρετούντο τα εθνικά συμ-
φέροντα μέσα σε ένα πρωτοφανές για τα σύγχρονα 
ιστορικά χρονικά κλίμα πόλωσης του Ελληνισμού (γνω-
στός και ως «Εθνικός Διχασμός»).

Άλλο χαρακτηριστικό του χαρακτήρα του οπωσ-
δήποτε ήταν η αγάπη του για τη παράδοση τόσο σε 
επίπεδο Ναυτικού όσο και σε σχέση με την ιδιαίτερη 
πατρίδα του την Ύδρα. Ήταν υπερήφανος για την κα-
ταγωγή του, ως Αρβανίτης και Υδραίος, δεν δίσταζε να 

47  Ζ. Φωτάκη, Πρότυπα Ηγεσίας - Π. Κουντουριώτης, περιοδικό Αναλύσεις, Αθήνα, 
Νοέμβριος 2009, σελ. 9.

χρησιμοποιεί το ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα του νησιού 
του και παρότι ανήλθε στα ύπατα αξιώματα του κρά-
τους ποτέ δεν απομακρύνθηκε από την τοπική κοινω-
νία του νησιού και ποτέ δεν υποτίμησε τις αξίες της και 
την ιστορία της. Δεν έβλεπε τον εαυτό του ως κάποιον 
που ξέφυγε από τα στενά όρια ενός «μικρού νησιού» 
για να τα καταφέρει στη πρωτεύουσα (όντας συνειδητά 
ή ασυνείδητα αλλοτριωμένος), αλλά αντίθετα έβλεπε 
τον εαυτό του ως άξιο συνεχιστή και φορέα της ηρω-
ικής παράδοσης της Ύδρας στην πρωτεύουσα του 
κράτους. Αντλούσε λοιπόν περηφάνια και ιδεολογία 
μέσα από την καταγωγή του.

Τέλος θα πρέπει να γίνει μνεία στην ανθρωπιστική 
πλευρά του χαρακτήρα του Κουντουριώτη που εκδη-
λωνόταν όχι μόνο με την αγάπη και την έννοια του 
προς τα πληρώματά του ως αξιωματικού αλλά και με 
το φιλανθρωπικό έργο που έκανε ως ιδιώτης προκει-
μένου να ανακουφίσει τα θύματα του πολέμου και τις 
οικογένειές τους εμφορούμενος από τα χριστιανικά 
ιδεώδη. Για τον Κουντουριώτη η θρησκεία έπαιζε μέγι-
στο ρόλο διότι αντλούσε μέσα από αυτήν ταπεινότητα, 
ελπίδα και θάρρος. Χαρακτηριστικά που τον συνόδε-
ψαν σε όλη του τη ζωή και καθόρισαν εν πολλοίς τη 
στάση του σε δύσκολες στιγμές και εποχές.

Τούρκοι αιχμάλωτοι της Χίου (Γ. Μουτσάτσου Χίος 1898-1920 Ένα Ταξίδι στο Παρελθόν Διαμέσου των Καρτ-ποστάλ της Εποχής).
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Επίλογος
Η μελέτη της ζωής και του έργου του Κουντουριώτη 
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναλογιζόμενοι 
ότι αναφερόμαστε στο πιο πρόσφατο παρελθόν της 
πατρίδας μας το οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο 
ακόμα μας επηρεάζει. Θεμελιώδεις διαχρονικές έν-
νοιες, όπως η σημασία της θαλάσσιας ισχύος αλλά 
και ότι η θάλασσα είναι ο ζωτικότερος χώρος όπου 
προασπίζονται η ανεξαρτησία και τα συμφέροντα της 
Ελλάδας, μπορούμε να τις δούμε ολοκάθαρα στο έρ-
γο του ναύαρχου. Ένα έργο του οποίου την αξία παρα-
δέχτηκαν ακόμα και προβεβλημένες προσωπικότητες 
που ανήκαν στον αντι-βενιζελικό χώρο. Χαρακτηριστι-
κά θα αναφέρουμε ότι ο ναύαρχος Σακελλαρίου, ο 
οποίος φυλακίστηκε από το βενιζελικό καθεστώς, μετά 
το 1916, στις φυλακές των Χανίων λόγω των πολιτικών 
του φρονημάτων, εν τούτοις στα απομνημονεύματα 
του ονοματίζει τον Κουντουριώτη ως ένα από τους 
τέσσερις παράγοντες που συνέβαλλαν αποφασιστικά 
στην επιτυχία των Βαλκανικών Πολέμων48.

Στις μέρες μας η προβολή προτύπων ηγεσίας, 
όπως του Κουντουριώτη, αποτελεί επιβεβλημένη ανά-
γκη για το Ελληνικό Έθνος όχι μόνο λόγω της στρατι-
ωτικής τους ευφυΐας αλλά κυρίως για την ανιδιοτέλεια, 
την φιλοπατρία και την ταπεινότητά τους. Το παράδειγ-
μα του Κουντουριώτη μας θυμίζει ότι τα έθνη δεν χτίζο-
νται, δεν μεγαλουργούν και πιθανώς ούτε επιβιώνουν, 
αν δε βρεθούν άτομα που θα υποτάξουν τα προσωπι-
κά τους συμφέροντα στα εθνικά. Η πατρίδα, μας υπεν-
θυμίζει ο Κουντουριώτης, για να υπάρξει αξιοπρεπώς 
χρειάζεται άτομα που να μπορούν να την υπηρετούν 
με την ψυχή τους και όχι άτομα έτοιμα να την πλιατσι-
κολογήσουν καταφερόμενοι παράλληλα εναντίον της 
για κάθε μικρή ή μεγάλη αφορμή. 

Επίσης, μας διδάσκει ο ναύαρχος, διά του παρα-
δείγματός του, ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσω της 
ταπεινότητας και της προσπάθειας και όχι μέσω υπερ-
βολών και επικοινωνιακών τεχνασμάτων ενώ η πραγ-
ματική αρχοντιά είναι σύμφυτη με τη μετριοφροσύνη 
και την απλότητα και όχι με την επίδειξη πλουτισμού 
και την εγωπάθεια που έλκουν την προέλευση τους 
από τα διάφορα συμπλέγματα κατωτερότητας των αν-
θρώπων.

48  Α. Σακελλαρίου Ένας Ναύαρχος Θυμάται…, Αθήνα, εκδόσεις Γιώτα Σίγμα, τόμος 
Α΄, σελ. 7.

Με μεγάλο σεβασμό προς τη μνήμη του ναύαρχου, 
περατώνουμε την παρούσα εργασία με την ελπίδα ότι 
θα αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω έρευνα της 
ζωής και του έργου του αλλά και με την ευχή η μνήμη 
του να μείνει αιωνία.
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Το θωρηκτό Γεώργιος Αβέρωφ (Αρχείο αδελφών Χαΐτογλου).
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«Γεώργιος Αβέρωφ»: 
μια σύνοψη  
της ιστορίας του 
«Θωρηκτού της νίκης»
Του Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α. 
ΑΝΑΣτΑΣΙΟυ ΔηΜητΡΑΚΟΠΟυλΟυ
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Όταν κάποιος αναφέρεται στο ναυτικό αγώνα των 
Βαλκανικών Πολέμων αυτόματα έρχονται στο στόμα 
του ο ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης και το θω-
ρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ». Αυτό το «δίδυμο» που 
απελευθέρωσε τα νησιά του Βόρειου και του Ανα-
τολικού Αιγαίου, πέτυχε την ελληνική κυριαρχία στο 
Αρχιπέλαγος και συνέβαλε αποφασιστικά στη συμμα-
χική νίκη και το διπλασιασμό του ελληνικού κράτους. 
Ο αναγνώστης θα βρει στο βιβλίο τούτο πάμπολλες 
αναφορές για τη δράση τόσο του ναυάρχου όσο και 
του πλοίου εκείνα τα χρόνια. Το παρόν άρθρο θα επι-
χειρήσει μια συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας του 
«Γεώργιος Αβέρωφ» από τη ναυπήγησή του μέχρι τις 
μέρες μας.

Πριν ξεκινήσει αυτή η παρουσίαση είναι σκόπιμο 
να αναφερθούν ολίγα τινά για όσα είχαν προηγηθεί. 
Από τα μέσα του δευτέρου ημίσεως του 19ου αιώνα 
είχε ήδη αναπτυχθεί ένα νέο όπλο που κινδύνευε 
να ανατρέψει πλήρως τα μέχρι τότε κρατούντα στο 
ναυτικό πόλεμο: η τορπίλη. Θεωρήθηκε τότε ότι εί-
χε επέλθει το τέλος των βαρέων πλοίων της εποχής, 
των θωρηκτών και των βαρέων καταδρομικών που, 
σαν δυσκίνητα μαστόδοντα μιας άλλης εποχής, θα 
βρίσκονταν στο έλεος των μικρών και ευέλικτων 

τορπιλοβόλων ή ακόμη και των υποβρυχίων που έκα-
ναν τότε τα πρώτα τους βήματα. Ο διεθνής ναυτικός 
κόσμος της εποχής είχε χωριστεί σε δύο «σχολές»: 
Εκείνη που υποστήριζε ότι οι μελλοντικοί στόλοι θα 
έπρεπε να αποτελούνται από πολλά τορπιλικά πλοία, 
υποβρύχια και ελαφρά καταδρομικά και εκείνη που 
ήταν θιασώτης της «ισοβαρούς» δομής δυνάμεων, 
στην οποία θα είχαν θέση τόσο τα βαρέα όσο και τα 
νέα ελαφρά σκάφη.

Από αυτή τη θεωρητική αντιπαράθεση δεν θα 
μπορούσε να απουσιάσουν και οι Έλληνες αξιωμα-
τικοί του Ναυτικού, αφθονούν δε τα άρθρα με τα 
οποία η κάθε πλευρά αντιμαχόταν τα επιχειρήματα 
της άλλης. Μάλιστα, καθώς στις αρχές του 20ού αι-
ώνα είχε αρχίσει η προσπάθεια αναμόρφωσης της 
δομής της ελληνικής ναυτικής δύναμης, το ζήτημα 
είχε ξεφύγει από το στενό ναυτικό πλαίσιο και, μέσω 
δημοσιευμάτων στον τύπο, είχε αρχίσει να απασχολεί 
και την κοινή γνώμη.

Την εποχή εκείνη, ζητήθηκε από τον Γάλλο αντι-
ναύαρχο François Ernest Fournier (1842-1934) να 
συντάξει ένα πρόγραμμα σύνθεσης του Ελληνικού 
Στόλου. Ο Fournier ήταν οπαδός του λεγόμενου «ελα-
φρού» στόλου, με αποτέλεσμα, λαμβανομένης υπ’ 

Το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» στη σημερινή του θέση στον Φαληρικό όρμο, στη θέση Τροκαντερό (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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όψιν και της γεωγραφίας του Αιγαίου, το πρόγραμμα 
που κατάρτισε να είναι συντεταγμένο ανάλογα. Το 
παρουσίασε στον βασιλέα Γεώργιο Α΄ και αυτός το 
υιοθέτησε και ανέθεσε στον πρωθυπουργό Γεώργιο 
Θεοτόκη την εισαγωγή του στη Βουλή. Και τότε ξέ-
σπασε ...σάλος. Οι θιασώτες των «βαρέων» πλοίων 
ξεσπάθωσαν, κατακρίνοντας το «Ναυτικόν Πρόγραμ-
μα Fournier» ως καταστροφικό για την Ελλάδα και τις 
εθνικές βλέψεις της. Στην πολεμική αυτή πρωτοστάτη-
σε με άρθρα και δημοσιεύσεις ο τότε υποπλοίαρχος 
Περικλής Αργυρόπουλος, ο οποίος είχε αποφοιτήσει 
από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1896 και είχε λά-
βει μέρος στις ναυτικές επιχειρήσεις της Κρήτης το 
1897, υπηρετώντας στο θωρηκτό «Ύδρα». Ήταν έν-
θερμος θιασώτης της σημασίας της ναυτικής ισχύος 
για την Ελλάδα, απόψεις που είχε αναπτύξει με επιχει-
ρηματολογία στα βιβλία του Το Ναυτικόν της Ελλάδος 
Πρόγραμμα και Les Grecs et la Mer, τα οποία είχαν 
κάνει μεγάλη αίσθηση. Αποτέλεσμα των αντιδράσεων 
ήταν η απόσυρση της έγκρισης του προγράμματος 
Fournier και η θέση του στο αρχείο.

Η είσοδος στον 20ό αιώνα βρήκε το Ελληνικό 
Ναυτικό με τρεις μόνο βαριές μονάδες: τα θωρηκτά 
«Ύδρα», «Σπέτσαι» και «Ψαρά», ναυπηγημένα στη 
Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του 1880 με αρχές της 
δεκαετίας του 1890. Ήταν σχετικά αξιόμαχα πλοία, 
αλλά πάντως όχι σε βαθμό να αντιπαρατεθούν με τα 
ισχυρότερα και πολυαριθμότερα τουρκικά θωρηκτά. 
Κατά συνέπεια, η Ελλάδα αναζητούσε την αγορά 
ενός βαρέως πλοίου. Η παραγγελία στο εξωτερι-
κό (εξετάστηκε ακόμη και η ναυπήγηση θωρηκτού 

τύπου dreadnought) θα απαιτούσε πολύ χρόνο και 
επιπλέον, ήταν εξαιρετικά δαπανηρή. Κατά συνέπεια, 
δεν απέμενε παρά η πρόσκτηση ενός ήδη έτοιμου 
ή σχεδόν έτοιμου πλοίου. Στα ναυπηγεία αδελφών 
Ορλάντο του Λιβόρνο της γειτονικής Ιταλίας υπήρχε 
ένα τέτοιο, το «Amalfi», αδελφό του ήδη στην ενέρ-
γεια «Pisa». Ωστόσο, το ποσό του κληροδοτήματος 
του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ, 
μαζί με αυτά που μπορούσε να διαθέσει το Ταμείο 
Εθνικού Στόλου, υπολείπονταν του κόστους του. 
Το Υπουργείο των Ναυτικών πίεζε την Κυβέρνηση 
να προχωρήσει στην αγορά, τόσο μάλλον που η 
Τουρκία είχε εκδηλώσει ανάλογο ενδιαφέρον, αλλά 
ο υπουργός των Οικονομικών Αθανάσιος Ευταξίας 
δεν επιθυμούσε τη διατάραξη του οικονομικού προ-
γράμματός του.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε και πάλι ο Αργυρό-
πουλος ο οποίος, διαβλέποντας τον μέγιστο κίνδυ-
νο αν το «Amalfi» αγοραζόταν από τους Τούρκους, 
απευθύνθηκε, εξ ιδίας πρωτοβουλίας στον συγγενή 
του, διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, Αθανάσιο Βα-
λαωρίτη. Εξέθεσε σε αυτόν το εθνικό ζήτημα και τον 
έπεισε η διαφορά του κόστους να καλυφθεί με δά-
νειο της Τράπεζας προς το κράτος. Εφοδιασμένος 
με σχετική επιστολή του Βαλαωρίτη, ο Αργυρόπου-
λος έσπευσε στο σπίτι του Κυριακούλη Μαυρομιχά-
λη, όπου συνεδρίαζε το Υπουργικό Συμβούλιο. Υπό το 
νέο φως των πραγμάτων, οι αντιρρήσεις του υπουρ-
γού των Οικονομικών κάμφθηκαν και παραγγέλθηκε 
στον υπουργό των Ναυτικών πλοίαρχο Ιωάννη Δαμια-
νό να προβεί στις δέουσες ενέργειες. Το ίδιο βράδυ, 

Σχεδιαγράμματα τορπιλών της εποχής εκείνης. Συγκεκριμένα στο πάνω διάγραμμα: 1) Έλικα που με την κίνηση της τορπίλης στο νερό περιστρέφεται και ωθεί τον επι-
κρουστήρα προς το εμπύριο. 2) Σωλήνας επικρουστήρα. 3) Εμπύριο. 4) Εκρηκτική γόμωση. 5) Θάλαμος πεπιεσμένου αέρα. 6-12) Μηχανισμός κίνησης. 13) Πηδάλια. 
14) Έλικες.
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ο αντιπλοίαρχος Παντιάς Κοντόσταβλος διατάχθηκε 
να αναχωρήσει για το Λιβόρνο και, εφοδιασμένος με 
σχετική επιστολή του Μαυρομιχάλη, να προβεί στη 
σύναψη της συμφωνίας αγοράς του «Amalfi».

Ο Κοντόσταβλος έφθασε στο Λιβόρνο, προέ-
βη στις σχετικές διαπραγματεύσεις και η συμφωνία 
«έκλεισε». Στο σημείο αυτό αξίζει να παρατεθεί μια 
μικρή ιστορία που κυκλοφορεί στο Ναυτικό: Λέγεται 
ότι μετά την υπογραφή του συμφωνητικού, ο Ορλάντο 
παρέθεσε ένα επίσημο γεύμα, στο τέλος του οποίου 
έγιναν οι σχετικές προπόσεις. Ξεκινώντας την αντιφώ-
νησή του, ο Κοντόσταβλος αναφέρθηκε στο σεβαστό 
ύψος της σύμβασης και ζήτησε να μάθει το ποσοστό 
της ...προμήθειάς του! Ακολούθησε γενική έκπληξη, 
αμηχανία του Ορλάντο, επιμονή του Κοντόσταβλου 
και τελικά, μετά από νέα επιτόπου διαπραγμάτευση, 
συμφωνήθηκε ένα ποσό. Τότε, ο Κοντόσταβλος ζή-
τησε το ποσό αυτό να αφαιρεθεί από το τίμημα. Σε 
αυτούς που θα κάνουν κάποιους συνειρμούς θα πρέ-
πει να τονιστεί το «άλλες εποχές, άλλα ήθη»... Όπως 
και αν έχουν τα πράγματα, γεγονός παραμένει ότι το 
πλοίο αγοράστηκε στην τιμή των 22.300.000 χρυσών 
δραχμών, περίπου δύο εκατομμύρια λιγότερο από ό,τι 
έχει πληρώσει το Ιταλικό Ναυτικό για το «Pisa».

Στο μεταξύ, και λίγο πριν λίγο φθάσει ο Κοντό-
σταβλος στο Λιβόρνο, είχε αναχωρήσει από εκεί η 
τουρκική αντιπροσωπεία, η οποία δεν είχε συμφω-
νήσει στην τιμή. Πληροφορούμενη τα συμβαίνοντα, 
επέστρεψε δρομαίως στο Λιβόρνο και προσπάθησε 
να υπερακοντίσει την ελληνική αγορά, προσφέροντας 
πολύ υψηλότερο ποσό. Αλλά ο Ορλάντο, τιμώντας τον 
λόγο του, απάντησε ότι το πλοίο ανήκει ήδη στην Ελ-
λάδα. Έτσι, αυτό μπήκε στην ελληνική ιστορία, παίρ-
νοντας το όνομα του ευεργέτη Γεωργίου Αβέρωφ.

Το «Γεώργιος Αβέρωφ» χαρακτηρίστηκε από την 
Ελλάδα ως θωρηκτό, αλλά στην πραγματικότητα ήταν 
θωρακισμένο καταδρομικό ή βαρύ καταδρομικό μά-
χης ή και εύδρομο κατά την ορολογία της εποχής. Η 
ναυπήγησή του είχε αρχίσει το 1907. Είχε εκτόπισμα 
10.118 τόνων σε κατάσταση πλήρους φορτίου, μέγι-
στο μήκος 140,82 μέτρα, μέγιστο πλάτος 21,06 μέτρα 
και μέγιστο βύθισμα 7,52 μέτρα. Η πρόωσή του επι-
τυγχανόταν από δύο τετρακύλινδρες παλινδρομικές 
ατμομηχανές τριπλής εκτόνωσης, με 22 λέβητες που 
χρησιμοποιούσαν ως καύσιμη ύλη τον γαιάνθρακα. 
Η μέγιστη ταχύτητά του ήταν 22,5 κόμβοι, η οποία 
ήταν για την εποχή εκείνη πολύ υψηλή για ένα πλοίο 
της κατηγορίας του. Ο οπλισμός του αποτελείτο από 
τέσσερα πυροβόλα των 9,2 ιντσών (διατεταγμένα ανά 
δύο σε δύο πύργους κατά το διάμηκες), οκτώ των 7,5 
ιντσών (διατεταγμένα ανά δύο σε τέσσερις πλευρι-
κούς πύργους), οκτώ ελαφρύτερα πλευρικά, μονό-
καννα πυροβόλα των 3 ιντσών και τρεις τορπιλοσω-
λήνες κάτω από την ίσαλο, δύο πλευρικούς και έναν 
πρυμναίο. Στα χρόνια που ακολούθησαν ο οπλισμός 
του πλοίου ενισχύθηκε με ικανό αριθμό αντιαεροπο-
ρικών πυροβόλων και ταχυβόλων. Η θωράκισή του 
ποικίλε ανάλογα με την ευπάθεια των προστατευό-
μενων περιοχών. Το πλήρωμά του ανερχόταν σε 670 
περίπου άνδρες.

Η καθέλκυση του «Αβέρωφ» έλαβε χώρα στις 27 
Φεβρουαρίου/12 Μαρτίου 1910, εντάχθηκε δε στο 
Ελληνικό Ναυτικό τον Μάιο του επομένου έτους. 
Πρώτος του κυβερνήτης ήταν ο πλοίαρχος Ιωάννης 
Δαμιανός, υπό τον οποίο έπλευσε στο Πόρτσμουθ της 
Αγγλίας για να συμμετάσχει στις εορτές της στέψης 
του Γεωργίου Ε΄ και να παραλάβει τα πυρομαχικά 
του. Σαν αποτέλεσμα ενός ναυτικού ατυχήματος και 

Αριστερά, σχεδιάγραμμα του θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ» από το Brassey’s Naval and Shipping Annual του 1924 (Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος). Δεξιά, το θωρηκτό εν 
πλω μετά τον εκσυγχρονισμό του που πραγματοποιήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ‘20 στα ναυπηγεία της γαλλικής Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée 
(Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος).
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σοβαρών πειθαρχικών επεισοδίων, ο Δαμιανός αντι-
καταστάθηκε από τον τότε πλοίαρχο Παύλο Κουντου-
ριώτη, υπό τον οποίο ο «Αβέρωφ» κατέπλευσε στο 
Φάληρο τον Σεπτέμβριο του 1911, όπου έγινε δεκτό 
με ενθουσιασμό από τα πλήθη του κόσμου που είχαν 
συγκεντρωθεί για να το υποδεχθούν.

Ένα χρόνο αργότερα, ξεσπούσε ο Α΄ Βαλκανικός 
Πόλεμος και ο «Αβέρωφ» στον οποίο επέβαινε ο υπο-
ναύαρχος πια Παύλος Κουντουριώτης, απέπλεε από 
τα φαληρικά ύδατα μαζί με τα υπόλοιπα πλοία του 
Στόλου του Αιγαίου για να γράψει σελίδες μεγαλει-
ώδους δόξας με την απελευθέρωση των νήσων του 
Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου και κατά τις ναυμαχί-
ες της Έλλης και της Λήμνου. Την περιγραφή τους θα 
βρει ο αναγνώστης στα άρθρα τούτου του βιβλίου.

Την περίοδο των νικηφόρων Βαλκανικών Πολέ-
μων ακολούθησε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος κατά τον 
οποίο, ως συνέπεια του Εθνικού Διχασμού, ο «Αβέ-
ρωφ» και τα άλλα ελληνικά θωρηκτά παρέμειναν στο 
ναύσταθμο της Σαλαμίνας ακινητοποιημένα, χωρίς 
τα κλείστρα των πυροβόλων και χωρίς πυρομαχικά. 

Μόνο μετά τα μέσα του 1917 και αφού ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος ανέλαβε τη διακυβέρνηση του συνόλου της 
ελληνικής επικράτειας, τα ελληνικά θωρηκτά επανε-
νεργοποιήθηκαν. Τον Νοέμβριο του 1918, ύστερα από 
την ανακωχή που υπέγραψε στο Μούδρο της Λήμνου, 
η Οθωμανική Αυτοκρατορία, το θωρηκτό αγκυροβό-
λησε, μαζί με άλλα συμμαχικά πλοία, μπροστά από 
τα ανάκτορα του Ντολμά Μπαχτσέ, προκαλώντας 
ακράτητο ενθουσιασμό στους Έλληνες της Κωνστα-
ντινούπολης. Το πλήρωμα του «Αβέρωφ», αλλά και 
ο ελληνισμός ολόκληρος, ζούσε ιστορικές στιγμές. 
Ήταν η πρώτη φορά, μετά την κατάκτηση της Πόλης, 
που ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο κατέπλεε στα νερά 
του Βοσπόρου και, μάλιστα, νικηφόρο.

Στη συνέχεια, το θωρηκτό έλαβε μέρος στην 
ατυχή συμμαχική εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία 
εναντίον των Μπολσεβίκων (1918-1920) και στις ναυ-
τικές επιχειρήσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας, 
υποστηρίζοντας τη δράση του Ελληνικού Στρατού και 
βομβαρδίζοντας τουρκικές θέσεις στο Βόσπορο και 
τον Εύξεινο Πόντο.

Το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» είναι αγκυροβολημένο στον Βόσπορο, μπροστά από τα ανάκτορα του Ντολμά Μπαχτσέ – το μεγάλο λευκό κτίριο στην πλώρη του πλοίου 
– το 1921. Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από κάποιο άλλο πλοίο εξ ου και τα ρέλια – οι μαύρες γραμμές – και η τέντα στο πάνω μέρος της φωτογραφίας. (Φωτογραφικό 
αρχείο Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού).
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Στα χρόνια του Μεσοπολέμου ο «Αβέρωφ» κα-
τέπλευσε στη Γαλλία (1925-1927), όπου εκσυγχρο-
νίστηκε ριζικά το σύστημα διεύθυνσης του πυροβο-
λικού του, ενώ τον Μάρτιο του 1935 καταλήφθηκε 
από τους κινηματίες και προσχώρησε στο βενιζελι-
κό κίνημα. Όταν η επικράτησή του απέτυχε, οι κινη-
ματίες το οδήγησαν στην ιταλοκρατούμενη Κάσο, 
όπου αποβιβάστηκαν ζητώντας πολιτικό άσυλο από 
την Ιταλία. Η ελληνική κυβέρνηση έστειλε νέο κυ-
βερνήτη και στελέχη και το πλοίο επανέπλευσε στην 
Ελλάδα.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 βρήκε τον «Αβέρωφ» στην 
ενέργεια, στην πράξη όμως, σε μη χρησιμοποιήσιμη 
κατάσταση. Το πλοίο ήταν μεν η έδρα του αρχηγού 
του Στόλου, πλήρως επανδρωμένο και με πλήρη φόρ-
το πυρομαχικών, αλλά ήταν ήδη τριάντα ετών, με πα-
ρωχημένο πλέον σύστημα πυροβολικού και διεύθυν-
σής του. Επιπλέον, εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί 
γαιάνθρακα ως καύσιμη ύλη, η δε ταχύτητά του είχε 
μειωθεί στους 12 κόμβους. Με δύο λόγια δεν ήταν 
πια κατάλληλο για να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις. Το 
μόνο λίαν αξιόλογο που διέθετε ήταν τα πολυάριθμα 
αντιαεροπορικά πυροβόλα του, με τα οποία συμμε-
τείχε στην αντιαεροπορική άμυνα της περιοχής του 
Ναυστάθμου και της Ελευσίνας ενώ ήταν αγκυροβο-
λημένο στον ομώνυμο κόλπο.

Τους πρώτους μήνες του πολέμου τούς «πέρα-
σε» σε ηρεμία, καθώς η περίοδος αυτή σημαδεύτηκε 
από τις ελληνικές νίκες εναντίον της Ιταλίας. Όταν, 
ωστόσο, στις 6 Απριλίου 1941, η Ελλάδα δέχθηκε την 
επίθεση και της Γερμανίας, η κατάσταση άλλαξε δρα-
ματικά. Οι αεροπορικές επιθέσεις της γερμανικής αε-
ροπορίας ήταν καθημερινές, τα αντιαεροπορικά του 
πλοίου έβαλλαν συνεχώς και είναι πραγματικό θαύμα 
πώς καμία βόμβα δεν το έπληξε. Η κατάρρευση είχε 
αρχίσει και ο Ελληνικός Στόλος μεταστάθμευε προς 
Νότον, για να καταλήξει στην Αλεξάνδρεια της Αιγύ-
πτου, προκειμένου να συνεχίσει από εκεί τον αγώνα 
του. Οι διαταγές για τον «Αβέρωφ» διαδέχονταν η μία 
την άλλη αντιφατικές: Πότε το ήθελαν να ακολουθεί 
το Στόλο και πότε να αυτοβυθίζεται, καθώς αμφισβη-
τείτο το αξιόμαχό του. Στο μεταξύ, γινόταν στόχος 
των γερμανικών βομβαρδιστικών και κινδύνευε να 
βυθιστεί από αυτά.

Τότε, ήταν 17 Απριλίου 1941, και ενώ η τύχη του 
πλοίου παρέμενε συγκεχυμένη, το πλήρωμα του 
«Αβέρωφ» «στασίασε», ζητώντας να φύγει και αυτό 

με τα άλλα πλοία. Έτσι, με επικεφαλής τον αρχαιό-
τερο «ένδον» αξιωματικό, τον ύπαρχο πλωτάρχη Πα-
ναγιώτη Δαμηλάτη, το θωρηκτό απέπλευσε, ο δε κυ-
βερνήτης του πλοίαρχος Ιωάννης Βλαχόπουλος, που 
είχε εξέλθει για να εκμαιεύσει από την ηγεσία διαταγή 
απόπλου, μόλις που πρόλαβε το πλοίο στο Σαρωνικό. 
Πρώτος σταθμός του ήταν η βομβαρδιζόμενη Σούδα 
και ακολούθως, τράβηξε κι αυτό για την Αλεξάνδρεια, 
όπου με τον βαρύ αντιαεροπορικό οπλισμό του έλαβε 
μέρος στην αντιμετώπιση των καθημερινών αεροπο-
ρικών προσβολών του Άξονα.

Εκεί παρέμεινε επί μερικές εβδομάδες και, στη 
συνέχεια, στα τέλη Ιουνίου 1941, πέρασε από τη Δι-
ώρυγα του Σουέζ και κατέπλευσε στο Πορτ Σουδάν 
για να εκτελέσει διάφορες επισκευές, δεδομένου ότι 
θα τραβούσε για τις Ινδίες, προκειμένου να παράξει 
κάλυψη στις συμμαχικές νηοπομπές που κινδύνευαν 
από τα γερμανικά επιδρομικά. Ήταν η εποχή που οι 
ναυτικές δυνάμεις της Αγγλίας δοκιμάζονταν φρικτά 
στον Ειρηνικό και στη Μάχη του Ατλαντικού και δεν 
της περίσσευε ούτε ένα πλοίο. Ο «Αβέρωφ» μπορεί 
να ήταν υπέργηρος, αλλά τα βαριά του πυροβόλα 
ήταν αρκετά για την αντιμετώπιση των επιδρομικών.

Με βάση τη Βομβάη, ο «Αβέρωφ» συνόδεψε νη-
οπομπές στον Ινδικό και τον Νοέμβριο του 1942 επέ-
στρεψε στη Μεσόγειο και αγκυροβόλησε στο Πορτ 
Σάιντ. Εκεί παρέμεινε μέχρι τον Οκτώβριο του 1944, 
χωρίς να λάβει μέρος σε καμία αποστολή. Όπως έχει 
ήδη λεχθεί, δεν είχε τα μέσα για να αντιμετωπίσει επι-
χειρήσεις στο σύγχρονο για την εποχή εκείνη περι-
βάλλον του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Καθώς πλησίαζε το τέλος του 1944, η εξέλιξη του 
πολέμου στην Ευρώπη διαγραφόταν ήδη καθαρά. Οι 
Γερμανοί έχαναν σε όλα τα μέτωπα και είχαν αρχίσει 

Σκηνή από την καθέλκυση του «Αβέρωφ» (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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να αποχωρούν από την Ελλάδα. Η πολυπόθητη ώρα 
της επιστροφής των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων 
στην Πατρίδα είχε φθάσει και είχε σημάνει η ώρα για 
να τεθεί σε εφαρμογή το σχετικό σχέδιο – η επιχείρη-
ση «Μάννα» όπως ήταν το συνθηματικό της όνομα.

Στις 13 Οκτωβρίου ο «Αβέρωφ», φέροντας το σή-
μα του αρχηγού Στόλου ναυάρχου Πέτρου Βούλγα-
ρη, με κυβερνήτη τον Θεόδωρο Κουντουριώτη, γιο 
του «Ναυάρχου της Νίκης» και ακολουθούμενος από 
τα άλλα πλοία του Στόλου, απέπλευσε από την Αλε-
ξάνδρεια για την απελευθερούμενη Ελλάδα. Μετά 
από μία στάση στον Πόρο και την επιβίβαση στο πλοίο 
του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου και μελών 
της Κυβέρνησής του, αγκυροβόλησε στο φαληρικό 
όρμο. Η υποδοχή του κόσμου ήταν αποθεωτική. Η 
Ελλάδα ήταν πια ελεύθερη μετά από τρία χρόνια φρι-
κτής Κατοχής.

Αφού για ένα διάστημα το θωρηκτό ναυλόχησε 
στον Πειραιά, μεταστάθμευσε στο ναύσταθμο της 
Σαλαμίνας, όπου παρέμεινε σε ακινησία, χρησιμο-
ποιούμενο όμως ως έδρα του αρχηγού του Στόλου. 
Ωστόσο, η μοναδική και τελευταία του «έξοδος» το 
1947 ήταν θριαμβευτική: Έλαβε μέρος στους εορτα-
σμούς για την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου.

Το 1952, μετά την παραλαβή του νεώτερου κατα-
δρομικού «Έλλη» ως μέρος των ιταλικών πολεμικών 
επανορθώσεων και τη μεταφορά σε αυτό της έδρας 
του αρχηγού του Στόλου, ο Αβέρωφ παροπλίστηκε, το 
δε 1956 ρυμουλκήθηκε στον Πόρο, πρυμνοδετώντας 
μπροστά από τις εγκαταστάσεις της Σχολής Ναυτο-
παίδων. Εκεί «ξεκουράστηκε» κοντά τριάντα χρόνια, 
ξαναζώντας στιγμές μεγαλείου την 6η Δεκεμβρίου 
κάθε έτους, στη διάρκεια της επίσημης τελετής των 
εορτασμών του προστάτη του Ναυτικού Αγίου Νικο-
λάου και των ναυμαχιών των Βαλκανικών Πολέμων. 
Τότε, τα τιμώμενα πρόσωπα ήταν οι βετεράνοι του, 
που με κάτασπρα μαλλιά, κυρτό από τα χρόνια σώμα 
και «πλάκα» τα παράσημα στο στήθος, ξαναγίνονταν 
νέοι φέρνοντας στο νου τους σκηνές από το ένδοξο 
παρελθόν.

Καθώς τα χρόνια περνούσαν άρχισε να διαγρά-
φεται ο κίνδυνος ο θρυλικός «Αβέρωφ» να πάρει το 
δρόμο για το διαλυτήριο. Ευτυχώς, το 1984 επικρά-
τησαν οι σωστές απόψεις και το πλοίο κατέληξε στο 
Τροκαντερό του Φαλήρου, απέναντι από το Άλσος 
Ναυτικής Παράδοσης. Από το επόμενο έτος, με διά-
φορες γενναίες χορηγίες, άρχισαν οι εργασίες απο-

Εξώφυλλο του περιοδικού Παρνασσός στο οποίο απεικονίζονται ναύτες του θω-
ρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ» να επευφημούν τα νικηφόρα ελληνικά πλοία (Εικο-
νογραφημένος Παρνασσός τεύχος 144 (39), έτος Γ΄, διευθ. Π. Ξένος, Αθήνα, 13 
Ιανουαρίου 1913, πρωτοσέλιδο).

κατάστασής του, σήμερα δε πια, ως πλωτό ναυτικό 
μουσείο, αποτελεί ένα κόσμημα για το Ναυτικό μας 
και την Ελλάδα γενικότερα.

Άμα κανείς το καλοσκεφθεί, ο «Γεώργιος Αβέ-
ρωφ» υπήρξε ένα «τυχερό» πλοίο. Παραβλέποντας 
το ότι αν η Ελλάδα είχε καθυστερήσει μερικές μέρες, 
ίσως να είχε καταλήξει σε τουρκικά χέρια, το θωρη-
κτό επέζησε της άκρως παράτολμης ανεξάρτητης 
επίθεσής του στη ναυμαχία της Έλλης, επέζησε των 
επιθέσεων των γερμανικών «στούκας» και της αυ-
τοβύθισής του τον Απρίλιο του 1941, επέζησε του Β΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου και ευτύχισε να μετατραπεί σε 
ναυτικό μουσείο για να θυμίζει στους παλιούς και να 
διδάσκει τους νεότερους τη ναυτική μας ιστορία. Έτσι 
βρίσκεται στη φαληρική ακτή, αντικρίζοντας τον Παύ-
λο Κουντουριώτη που και αυτός βλέπει από το βάθρο 
του το καράβι που δόξασε την Ελλάδα. Το «δίδυμο» 
είναι πάλι μαζί...
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Το υποβρύχιο Δελφίν (Αρχείο Σ.Λάμπρου, Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος).
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Βαλκανικοί πόλεμοι:
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Αεροπορικές 
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Πόλεμος δίκαιος,
ειρήνης αισχράς αιρετώτερος

Δημοσθένης

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι είναι η πιο λαμπρή σελίδα της 
νεώτερης πολιτικής και στρατιωτικής ιστορίας της νεω-
τέρας Ελλάδος. Η μικρή Ελλάδα της Μελούνας και της 
ανυποληψίας, του «δίσκου της επαιτείας», χωρίς Μα-
κεδονία, χωρίς Ήπειρο, χωρίς Κρήτη και τα νησιά του 
Ανατολικού και Βορείου Αιγαίου, εντός οκτώ μηνών 
διπλασιάσθηκε, σχεδόν, εδαφικά και πληθυσμιακά. Η 
έκτασή της αυξήθηκε κατά 68% και ο πληθυσμός της 
κατά 80%.

Στα Βαλκάνια, τα τελευταία χρόνια υποβόσκει μία 
επικίνδυνη κατάσταση με την αναβίωση των εθνικι-
σμών, που καθιστά την 100ή επέτειο των Βαλκανικών 
Πολέμων επίκαιρη. Όχι για να αναξέσουμε πληγές, αλ-
λά για να επαναφέρουμε στη μνήμη μας την πολυτάρα-
χη ιστορία της περιοχής και να είμαστε σε εγρήγορση 
έναντι αυτών που επιβουλεύονται τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα. «Είναι χρέος του ανθρώπου που θέλει να 
ζήσει έντιμα, συνειδητά, υπεύθυνα, να στοχάζεται πά-
νω στην Ιστορία του Έθνους του και να προσπαθεί να 
επισημάνει το νόημα των μεγάλων επετείων1».

η πολιτική και στρατιωτική κατάσταση
Η ελληνική εξωτερική πολιτική την πρώτη δεκαετία του 
20ού αιώνα είχε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της διε-
θνούς απομόνωσης που οι περιστάσεις είχαν επιβάλει 
μετά και από τον ατυχή Πόλεμο του 1897. Συγχρόνως 
την απασχολούσαν δύο σοβαρά εθνικά ζητήματα, το 
Κρητικό και το Μακεδονικό.

Η ανταγωνιστικότητα των Μεγάλων Δυνάμεων στη 
Βαλκανική έφερε την Αγγλία και τη Γαλλία να ενδιαφέ-
ρονται περισσότερο να διευρύνουν τις σχέσεις τους 
με τη Σερβία και τη Βουλγαρία, παρά να ενισχύσουν 
την Ελλάδα στην οποίαν, ούτως ή άλλως, ασκούσαν 
ισχυρή επιρροή. Η Ρωσία ενίσχυε τα σλαβικά κράτη 
της Χερσονήσου του Αίμου εις βάρος της Ελλάδος, 
προωθώντας σταθερά τις επιδιώξεις της στη νοτιοανα-
τολική Ευρώπη. Εξάλλου η Γερμανία, βασική προστάτι-
δα δύναμη της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, επεδίωκε 
ενεργό ρόλο στην περιοχή της Εγγύς Ανατολής. Μόνο 
η Αυστρία, στην αρχή του 20ού αι. είχε εκδηλώσει, για 

1  Κώστας Τσιρόπουλος, συγγραφέας.

κάποιο διάστημα, τη διάθεση να υποστηρίξει την Ελ-
λάδα.

Ο ατυχής Πόλεμος του 1897 κατέδειξε τις μεγά-
λες αδυναμίες του Ελληνικού Στρατού σε οργάνωση, 
εξοπλισμό, εκπαίδευση. Η διάχυτη δυσαρέσκεια του 
λαού και η άσβεστη επιθυμία πραγμάτωσης της Μεγά-
λης Ιδέας υποχρέωναν τις εκάστοτε κυβερνήσεις να 
ασχοληθούν με το θέμα ανασυγκρότησης του στρα-
τεύματος.

Οι πρώτες αξιόλογες προσπάθειες ξεκίνησαν το 
1900 επί πρωθυπουργίας Γ. Θεοτόκη με την ίδρυση 
του Γενικού Αρχηγείου Στρατού υπό τη διοίκηση του 
διαδόχου Κωνσταντίνου. Τον ίδιο χρόνο ιδρύεται το 
Ταμείο Εθνικού Στόλου, ενώ από το 1904 –κατά τη 
διάρκεια της τελευταίας πρωθυπουργίας του Γ. Θε-
οτόκη– δημιουργούνται τα Γενικά Επιτελεία (Ιούνιος 
1904) από αξιωματικούς μετεκπαιδευμένους στο εξω-
τερικό, ιδρύεται το Ταμείο Εθνικής Αμύνης και εγκρί-
νεται ο νέος οργανισμός του Στρατού Ξηράς που 
προβλέπει, σε περίπτωση επιστρατεύσεως, δύναμη 
60.000 ανδρών.

Το Πολεμικό Ναυτικό, λόγω της γεωγραφικής 
θέσεως της Ελλάδος, δεν μπορούσε να μείνει πί-
σω στην ανασυγκρότηση αυτή. Με την αρωγή του 
Ταμείου του Στόλου παρηγγέλθησαν το 1906 οκτώ 
αντιτορπιλικά («Ναυκρατούσα», «Θύελλα», «Σφεν-
δόνη», «Λόγχη», «Νίκη», «Ασπίς», «Δόξα», «Βέλος») 
τα οποία παρεδόθησαν ένα χρόνο αργότερα και τέ-
θηκαν οι βάσεις για τις μετέπειτα ναυτικές αγορές. 
Σε αυτές συγκαταλέγεται και η αγορά του θωρακι-
σμένου καταδρομικού «Γεώργιος Αβέρωφ» το οποίο 
καθελκύσθηκε στα ναυπηγεία Ορλάντο στο Λιβόρνο 
της Ιταλίας στις 12 Μαρτίου 1910 και κατέπλευσε 
στο Φάληρο την 1η Σεπτεμβρίου 1911 με κυβερνήτη 
τον πλοίαρχο Παύλο Κουντουριώτη. Η αγορά αυτή 
έγινε χάριν στη γενναιοδωρία και τον πατριωτισμό 
του πλουσίου ομογενούς εξ Αιγύπτου, Γεωργίου 
Αβέρωφ, ο οποίος προσέφερε το 1/3 της αξίας του 
πλοίου, δηλαδή ποσόν 7.000.000, περίπου φράγκων 
χρυσών. Προτιμήθηκε, δε, από τον εκσυγχρονισμό 
των τριών παλαιών θωρηκτών («Ύδρα», «Σπέτσαι», 
«Ψαρά»). Και ήταν το πλοίο που έδωσε τη νίκη 
στους βαλκανικούς λαούς κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους.

Το επόμενο βήμα ήταν η παραγγελία στη Γερμα-
νία δύο αντιτορπιλικών («Κεραυνός», «Νέα Γενεά») 
τα οποία επρόκειτο να παραδοθούν το Νοέμβριο του 
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1912. Λόγω, όμως, του επικειμένου πολέμου επιτεύ-
χθηκε να μας παραδοθούν δύο εντελώς όμοια (τα 
V5 και V6) που κατασκευάζοντο για τη Γερμανία. Τα 
πλοία ανεχώρησαν από Γερμανία πριν προφθάσουν 
να κάνουν δοκιμές παραλαβής και υπό περιπετειώδεις 
συνθήκες κατέπλευσαν στην Ελλάδα, ένα μήνα μετά 
την έναρξη των εχθροπραξιών.

Και άλλη εσπευσμένη αγορά ακολούθησε τεσ-
σάρων, ακόμα, αντιτορπιλικών από τον αγγλικό οίκο 
Cammel Laird που είχαν ναυπηγηθεί για λογαριασμό 
της Αργεντινής. Ήταν τα «Λέων», «Πάνθηρ», «Αετός», 
«Ιέραξ» τα οποία, για να μη τα προλάβει η κήρυξη του 
πολέμου στην Αγγλία, απέπλευσαν με ξένα πληρώματα 
και κατέπλευσαν στο Αλγέρι. Εκεί επιβιβάσθηκαν ελ-
ληνικά πληρώματα και με ειδικό πλοίο μεταφέρθηκαν 
στην Ελλάδα δέκα ημέρες μετά την επιστράτευση (17 
Σεπτεμβρίου 1912) και κατόρθωσαν να ενωθούν με το 
Στόλο του Αιγαίου τη 18η Οκτωβρίου, 13 ημέρες μετά 
την κήρυξη του πολέμου. Τα αντιτορπιλικά αυτά χαρα-
κτηρίσθηκαν ανιχνευτικά διότι εστερούντο τορπιλών 
των οποίων δεν κατέστη δυνατή η προμήθεια καθ’ όλη 
τη διάρκεια του πολέμου.

Εντυπωσιακή αγορά αποτελεί και η κατασκευή στη 
Γαλλία δύο υποβρυχίων «Δελφίν» και «Ξιφίας» τύπου 
Schneider-Laubeuf και του υδροπλάνου «Ναυτίλος», 
μονάδων επαναστατικών και πειραματικών εκείνη 
την εποχή. Στα τέλη του 1910 το υποβρύχιο «Δελφίν» 
βρισκόταν στο στάδιο των δοκιμών και εκπαιδεύσεως 
του πληρώματός του στο νέο όπλο. Λόγω, όμως, της 
επειγούσης καταστάσεως διατάχθηκε η εσπευσμένη 
αναχώρησή του πριν συμπληρωθεί η εκπαίδευση και 
κατέπλευσε στο Ναύσταθμο τις ημέρες της κηρύξεως 
του πολέμου.

Επιπρόσθετα ο Στόλος του Αιγαίου διέθετε πέντε 
τορπιλοβόλα («11», «12», «14», «15», «16») το βοηθη-
τικό «Κανάρης» και μία μοίρα ευδρόμων - εξοπλισμέ-
νων εμπορικών («Εσπερία», «Μακεδονία», «Αρκαδία», 
«Μυκάλη», «Αθήναι»).

Η μοίρα του Ιονίου από την άλλη πλευρά, απο-
τελείτο από δύο μεγάλες κανονιοφόρους («Άκτιον», 
«Αμβρακία»), τρεις μικρές («Α», «Β», «Δ»), τέσσερις 
ατμομυοδρόμονες («Αλφειός», «Πηνειός», «Αχελώ-
ος», «Ευρώτας»).

Η ελληνική εμπορική ναυτιλία, τέλος, διέθετε πολ-

Το θωρηκτό «Σπέτσαι» σε επιστολικό δελτάριο της εποχής (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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λά βοηθητικά και μεταγωγικά και δεν χρειάσθηκε σε 
καμία περίπτωση η Ελλάδα να νοικιάσει ούτε ένα πλοίο 
με ξένη σημαία.

Ο αντίπαλος Τουρκικός Στόλος διέθετε ένα μεγά-
λο αριθμό πλοίων. Εξάλλου, στο συγκριτικό Πίνακα 
22 παρατίθεται ο αριθμός των πλοίων, το σύνολο του 
εκτοπίσματος και το πυροβολικό, των δύο Στόλων.

Συγκρίνοντας τους δύο Στόλους ο Τουρκικός υπε-
ρείχε σημαντικά τόσο από απόψεως αριθμού πυρο-
βόλων του θωρηκτού στόλου, όσο και από απόψεως 
αριθμού ελαφρών πλοίων και οπλισμού. Λόγω, δε, 
γειτνιάσεως της περιοχής των επιχειρήσεων με τα 
επάκτια πυροβόλα των τουρκικών ακτών, ο όγκος πυ-
ρός του Τουρκικού αυξάνετο ακόμα περισσότερο. Το 
απόρθητο ορμητήριό του εντός των Στενών των Δαρ-
δανελλίων του έδινε, επίσης, την πρωτοβουλία εξόδου 
για σύναψη ναυμαχίας την καλύτερη γι’ αυτόν στιγμή. 
Αντίθετα, ο Ελληνικός θα ήταν υποχρεωμένος να εί-
ναι σε ετοιμότητα, ανά πάσα στιγμή, να αντιμετωπίσει 

2  Δ. Φωκά Ο Στόλος του Αιγαίου, τόμος Α΄, σελ. 16, Νηρεύς 1972.

τον εχθρό όταν εξήρχετο των Στενών, να περιπολεί 
έξωθεν αυτών και υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες, 
καταπονώντας προσωπικό και υλικό.

Στο διεθνή ορίζοντα ήταν εμφανές ότι η Οθωμα-
νική Αυτοκρατορία θα διαλυόταν υπό την πίεση των 
συγκρουομένων συμφερόντων και των βαλκανικών 
και άλλων, εθνικισμών. Στη χαοτική αυτή κατάσταση οι 
τρεις σλαβικές χριστιανικές χώρες (Σερβία, Βουλγα-
ρία3, Μαυροβούνιο) και η Ελλάς συμμάχησαν εναντίον 
της κυριάρχου Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στους λόγους 
που ώθησαν τις τρεις σλαβικές χώρες να δεχθούν 
στους κόλπους της «Τετραπλής Συμμαχίας» την Ελ-
λάδα, παρά τις αντικρουόμενες επιδιώξεις που είχε 
καθένας για τα απελευθερούμενα εδάφη της Μακε-
δονίας και Θράκης

Το Ναυτικό της Ελλάδος ήταν ο μόνος στρατη-
γικός παράγων που έλειπε από τους Συμμάχους. Η 

3  Οι πρωτοβούλγαροι, σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, θεωρείται ότι είναι 
τουρανικής (τουρκικής), μογγολικής καταγωγής. 

Το αντιτορπιλικό «Ιέραξ» σε επιστολικό δελτάριο της εποχής (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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αποστολή ήταν η εξασφάλιση, πάση θυσία, της κυ-
ριαρχίας του Αιγαίου, αποστολή δυσκολότατη από 
ένα στόλο μη δοκιμασμένο και βεβαίως, χωρίς την 
υπεροχή έναντι του τουρκικού, παρά την πρόσφατη 
ένταξη του νεότευκτου «Γεώργιος Αβέρωφ». Ο Ελλη-
νικός Στόλος ήταν η μόνη συμμαχική δύναμη που θα 
μπορούσε να εμποδίσει τη διά θαλάσσης μεταφορά 
από Μικρά Ασία στην Τσατάλτζα 250.000 ανδρών που 
βρίσκονταν στη Σμύρνη και τη Συρία. Η μεταφορά των 
ανδρών αυτών δεν μπορούσε να γίνει με τα υποτυπώ-
δη έως ανύπαρκτα οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα 
της εποχής εκείνης. Ως εκ τούτου, οι 400.000 άνδρες 
που διέθεταν οι Τούρκοι στα ευρωπαϊκά μέτωπα ήταν 
εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπίσουν τους 670.000 
της Συμμαχίας.

Ο Ελληνικός Στόλος, αντιπροσωπεύων μόνος ολό-
κληρη τη ναυτική δύναμη της «Τετραπλής Συμμαχίας» 
αναλάμβανε τεράστιες ευθύνες για τον καθολικό συμ-
μαχικό αγώνα, γεγονός που συναισθανόταν απόλυτα η 
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας.

Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913)
Οι Μεγάλες Δυνάμεις θέλησαν να αποτρέψουν τον πό-
λεμο. Μάλιστα η Αγγλία απείλησε την Ελλάδα ότι θα 
καταλάβει την Κρήτη, πλην όμως ο πόλεμος ήταν προ 
των πυλών. Στις 30 Σεπτεμβρίου 1912 οι τέσσερις βαλ-
κανικές χώρες έκαναν ταυτόσημο διάβημα στην Πύλη, 
προβάλλοντας κάποια αιτήματα, τα οποία αυτή θεώρη-
σε ως επέμβαση στα εσωτερικά της. Στις 4 Οκτωβρί-
ου ανακάλεσε τους πρεσβευτές της και συγχρόνως 
έδιωξε από τη χώρα τους πρεσβευτές των τεσσάρων 
βαλκανικών κρατών. Ο κύβος ερρίφθη.

Στις 5 Οκτωβρίου 1912 η Ελλάς και τα άλλα τρία 
βαλκανικά κράτη κηρύσσουν τον πόλεμο κατά της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το φωτεινό εκείνο πρω-
ινό βρίσκει τον Ελληνικό Στόλο αγκυροβολημένο στο 
Φάληρο με τον βασιλέα Γεώργιο Α΄, τον πρωθυπουργό 
Ελευθέριο Βενιζέλο και τον υπουργό των Ναυτικών 
Νικόλαο Στράτο, να επιβαίνουν στο «Γεώργιος Αβέ-
ρωφ» για να ευχηθούν στα πληρώματα τη νίκη. Δια-
βάζεται η διαταγή προαγωγής του Κουντουριώτη σε 
υποναύαρχο και εκφωνούνται οι λόγοι που ομιλούν για 
την ιερότητα του αγώνα και τη βαριά αποστολή που 
αναλαμβάνει το Ναυτικό απέναντι στην Πατρίδα και 
τους Συμμάχους. Ο λόγος του Βενιζέλου επιτακτικός 
και μαζί ανθρώπινος, κλείνει με την αξιομνημόνευτη 
εκείνη αποστροφή για τη νίκη: 

«Η πατρίς αξιοί από υμάς, όχι απλώς να αποθά-
νητε υπέρ αυτής. Αυτό θα ήτο το ολιγώτερον. Αξιοί να 
νικήσετε. Και διά τούτο, έκαστος εξ υμών και θνήσκων 
ακόμη, μίαν μόνον σκέψιν πρέπει να έχει πώς να εντεί-
νη τας δυνάμεις του μέχρι της τελευταίας πνοής, όπως 
οι εναπομείναντες νικήσωσι»4.

Ακολουθεί η επιθεώρηση του πλοίου από τον βα-
σιλέα ο οποίος πολύ συγκινημένος, είπε: 

«Έχω πεποίθησιν ότι θα προσθέσετε μίαν ακόμη 
ένδοξον σελίδα εις την ιστορίαν του Ναυτικού μας. Αι 
ευχαί ολοκλήρου του Έθνους και αι ιδικαί μου σας συ-
νοδεύουν. Ο Θεός είναι μαζί σας. Ζήτω το Ελληνικόν 
Ναυτικόν. Ζήτω το Έθνος».

Έμελλε να αποχαιρετίσει το Στόλο και να μη τον 
ξαναδεί, λόγω της δολοφονίας του στη Θεσσαλονίκη 
το απόγευμα της 5ης Μαρτίου 1913 από τον αναρχικό 
και ανισόρροπο Αλεξανδρο Σχινά.

Στη συνέχεια τα πλοία αποπλέουν με φορτίο τις ελ-
πίδες του ελληνικού λαού. Ο Στόλος του Αιγαίου έχει 
πάρει την πορεία των μεγάλων του πεπρωμένων5.

Την επομένη τα πλοία αγκυροβολούν στο μεγάλο 
όρμο του Μούδρου της Λήμνου, καταλαμβάνεται το 
νησί και ο Κουντουριώτης το χρησιμοποιεί ως προ-
κεχωρημένη βάση, μόλις 44 μίλια από την έξοδο των 
Στενών, κάτω από τη μύτη των Τούρκων.

Με την εγκατάσταση του Στόλου στο Μούδρο και 
την κατάληψη της Λήμνου αμέσως το επόμενο διάστη-
μα απελευθερώνονται σχεδόν αμαχητί, τα νησιά του 
Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, Άγιος Ευστράτιος, 
Θάσος, Ίμβρος, Σαμοθράκη, Ψαρά, Τένεδος. Ακολου-
θούν, σε δεύτερο στάδιο, η Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικα-
ρία. Η κατάληψη έγινε από ναυτικά αποβατικά αγήματα 
και στις περιπτώσεις της Λέσβου και Χίου σε συνδυα-
σμό με στρατιωτικές δυνάμεις.

Στο διάστημα αυτό εκτελέσθηκαν δύο παράτολμες 
ναυτικές επιχειρήσεις που απέφεραν δύο ηρωικά τρό-
παια στους κυβερνήτες και τα πληρώματά τους.

Τη νύχτα της 18ης Οκτωβρίου 1912 ο τολμηρός υπο-
πλοίαρχος Ν. Βότσης με το μικρό τορπιλοβόλο «11», 
αυτοβούλως, εισδύει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και 

4  Σ. Μαρκεζίνη Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, τόμος 3ος σελ. 190. 

5  Στο παρόν άρθρο η λεπτομερής εξιστόρηση του ναυτικού αγώνα παρέλκει, λαμβα-
νομένου υπ’ όψιν ότι αυτός αναφέρεται αναλυτικά σε άλλα άρθρα της παρούσας έκ-
δοσης. Θεωρώ, όμως, απαραίτητο να αναφέρω, λίαν περιληπτικά, τις επιχειρήσεις 
εκείνες που συνέτειναν περισσότερο στην επίτευξη της ναυτικής κυριαρχίας και τον 
αποκλεισμό του εχθρικού στόλου μέσα στα Στενά, στο Ναύσταθμο του Ναγαρά.
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με δύο τορπίλες βυθίζει το παλαιό τουρκικό θωρηκτό 
«Φετίχ Μπουλέντ» (Υψηλός Θρίαμβος) και αποχωρεί 
κάτω από τις κάνες των πυροβόλων και τα ναρκοπέδια 
του Μεγάλου Καραμπουρνού.

Δεύτερη παράτολμη πράξη είναι αυτή του υπο-
πλοιάρχου Περ. Αργυρόπουλου όταν τα μεσάνυκτα 
της 9ης Νοεμβρίου 1912 εισδύει, με δική του πρωτο-
βουλία, με το τορπιλοβόλο «14» με θυελλώδη καιρό 
στον όρμο των Κυδωνιών (Αϊβαλί) και με μία τορπίλη 
βυθίζει την κανονιοφόρο «Τραπεζούς». Πράξεις και 
οι δύο ηρωικές που θυμίζουν τους μπουρλοτιέρηδες 
του ’21.

Όμως, πολλές φορές, γεγονότα εθνικής και ιστο-
ρικής σημασίας είναι δυνατόν να αλλάξουν τις προτε-
ραιότητες που έχουν χαράξει Κυβέρνηση και Επιτελεία 
για τους στρατιωτικούς στόχους. Η κατάληψη του Άθω 
είναι ένα γεγονός που παρενεβλήθη στα άλλα έργα 
που είχε σχεδιάσει ο Στόλος του Αιγαίου. Ο ναύαρχος 
Κουντουριώτης με τον «Αβέρωφ» και τα αντιτορπιλικά 
«Ιέραξ», «Πάνθηρ», «Θύελλα» και άγημα 40 πεζοναυ-
τών, κατόπιν διαταγής του Υπουργείου, τη 2α Νοεμβρί-
ου 1912 καταλαμβάνουν την Κιβωτό της Ορθοδοξίας 
με τα ανεκτίμητης αξίας εθνικά και ιερά κειμήλια, 
προλαμβάνοντας τα βουλγαρικά στρατεύματα που 

πλησίαζαν από την ξηρά. Ήταν η δεύτερη φορά –η 
πρώτη ήταν η Θεσσαλονίκη– που οι Έλληνες προλαμ-
βάνουν τους Βουλγάρους. Τυχόν βουλγαρική κατοχή 
της Ιεράς Χερσονήσου θα σήμαινε τον εκσλαβισμό και 
σταδιακά την υποταγή των 17 ελληνικών Μοναστηριών 
στο σλαβικό πυρήνα.

Άλλες δραστηριότητες είναι η υποστήριξη από 
θαλάσσης της νικηφόρου προελάσεως του ελληνικού 
στρατού από τη Μακεδονία στη Θράκη και μέχρι την 
Αλεξανδρούπολη (Δεδέαγατς) όπου μετέφερε βουλ-
γαρικές μονάδες. Ο τρόπος που εκτελέσθηκαν οι επι-
χειρήσεις αποδεικνύουν την εξαιρετική οργάνωση του 
Ναυτικού.

Εκεί που η στρατηγική επιτυχία του Στόλου του 
Αιγαίου υπήρξε απόλυτη ήταν η εξουδετέρωση του 
Τουρκικού Στόλου με αποτέλεσμα την ελληνική κυρι-
αρχία στο Αιγαίο με σύγχρονη απαγόρευση χρησιμο-
ποιήσεώς του από τον εχθρό. Τούτο επετεύχθη με τις 
δύο νικηφόρες ναυμαχίες της Έλλης (3 Δεκεμβρίου 
1912) και Λήμνου (5 Ιανουαρίου 1913), όπου κρίθηκαν 
οι τύχες του πολέμου ολοκλήρου. Ιδιαίτερα αυτό έγινε 
με τη δεύτερη ναυμαχία κατά την οποίαν οι ζημιές των 
τουρκικών πλοίων ήσαν τόσο εκτεταμένες που ο αρχη-
γός των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, αρχιστράτη-

Το υποβρύχιο «Δελφίν» (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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γος Ναζίμ Πασά, δήλωσε στο Κοινοβούλιο: «Ο Στόλος 
έπραξεν ό,τι ήτο δυνατόν. Δυστυχώς ουδέν δυνάμεθα, 
πλέον, να αναμένωμεν από αυτόν».

Ο Τουρκικός Στόλος δεν απετόλμησε να ξαναβγεί 
στο Αιγαίο και αυτό είναι που μέτρησε στην έκβαση 
του πολέμου. Η Τουρκία αναγκάσθηκε να αναγνωρίσει 
οριστικά την ήττα της στη θάλασσα6.

Το στρατηγικό ρόλο του Ελληνικού Ναυτικού, που 
απέφερε τη νίκη της Τετραπλής Συμμαχίας αναγνω-
ρίζουν και οι ξένοι συγγραφείς που ασχολήθηκαν με 
τους Βαλκανικούς Πολέμους.

Ο Άγγλος ιστορικός Ed. Forster (1879-1950), 
γράφει: «Το Ελληνικό Ναυτικό υπό τον ναύαρχο Κου-
ντουριώτη προσέφερε κατά τη διάρκεια του πολέμου 
ανεκτίμητες υπηρεσίες [...] Η μεγαλύτερη συμβολή του 
στη συμμαχική νίκη ήταν ότι εμπόδισε την αποστολή 

6  Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο διάστημα που έγιναν οι δύο ναυμαχίες οι βαλκάνιοι 
σύμμαχοί μας είχαν συνάψει ανακωχή με την Τουρκία (20 Νοεμβρίου 1912, 21 
Ιανουαρίου 1913) και ο πόλεμος διεξήγετο μόνο μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. 
Οι Μεγάλες Δυνάμεις φοβούμενες για τα συμφέροντά τους στη Βαλκανική από 
ολοσχερή καταστροφή της Τουρκίας, προώθησαν την ανακωχή που υπεγράφη στην 
Τσατάλτζα. Νωρίτερα η Ελλάδα είχε απορρίψει δελεαστική πρόταση της Τουρκίας 
για χωριστή ανακωχή.

ενισχύσεων από τη Μ.Ασία διά θαλάσσης», ενώ συγ-
χρόνως τονίζει και τις υπηρεσίες που προσέφερε το 
ελληνικό Εμπορικό Ναυτικό στους Σέρβους και Βουλ-
γάρους7.

Εξάλλου, ο Αμερικανός ιστορικός Stanford Shaw 
(1930-2006), βαθύς γνώστης της νεώτερης ιστορίας 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και η σύζυγός του 
Ezel Kural Shaw, ιστορικός, γράφουν: «Ο πόλεμος 
ήταν καταστροφικός για τους Οθωμανούς, ιδιαίτερα 
από τη στιγμή που ο Ελληνικός Στόλος μπόρεσε, όχι 
να καταλάβει έναν αριθμό νήσων του Αιγαίου, αλλά 
και να εμποδίσει τη μεταφορά στρατευμάτων από την 
Ανατολία στις πολιορκούμενες φρουρές της Ευρωπα-
ϊκής Τουρκίας»8.

Επίσης, και η Αμερικανίδα ιστορικός Barbara 
Jelavich (1923-1995), καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
της Ιντιάνας, παραδέχεται την αποφασιστική συμβολή 
του Ελληνικού Ναυτικού στην έκβαση του πολέμου 

7  Ed. Seymour Forster, A Short History of Modern Greece 1821-1945, London, 
1946, σελ. 55.

8  Stanford Shaw και Ezel Kural Shaw, History of the Ottοman Empire and Modern 
Turkey, 1988, Vol. II, σελ. 294.

Η αποβίβαση του βασιλέως Γεωργίου Α΄ μετά την επιθεώρηση του Ελληνικού Στόλου (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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εναντίον της Τουρκίας9.
Βεβαίως, με κανένα τρόπο δεν μπορεί να πα-

ραγνωρισθεί η τεράστια συμβολή του Στρατού στον 
πόλεμο αυτό. Κανένας δεν μπορεί να παραβλέψει τις 
ηρωικές νίκες του Έλληνα φαντάρου στα πεδία των 
μαχών. Υπό τον αρχιστράτηγο και μετέπειτα βασιλέα 
Κωνσταντίνο απελευθέρωσαν ελληνικές πόλεις και 
χωριά της Ηπείρου, της Θεσσαλίας και της Κεντρικής 
Μακεδονίας. Οπωσδήποτε, όμως, ο πόλεμος κερδή-
θηκε στη θάλασσα και ο «Αβέρωφ» με τον ναύαρχο 
Κουντουριώτη ήσαν οι πρωταγωνιστές της νίκης.

Άξιον ιδιαιτέρας μνείας του κατά θάλασσαν πολέ-
μου είναι και ένα άλλο είδος επιχειρήσεων –των υπο-
βρυχιακών και των αεροπορικών ναυτικής συνεργα-
σίας– δύο πρωτοποριακά και άγνωστα για την εποχή, 
είδη επιχειρήσεων, που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια 
του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου. Τις επιχειρήσεις αυτές, 
άγνωστες, εν πολλοίς, στο ευρύ κοινό θα παραθέσου-
με και θα αναλύσουμε κατωτέρω.

υποβρύχιος πόλεμος
Το πρόγραμμα ανασυγκρότησης του στρατεύματος 
που ξεκίνησε στις αρχές του 20ού αιώνα προέβλεπε 
για το Ναυτικό, σύμφωνα με τις προτάσεις του Γάλλου 

9  Barbara Jelavich, History of the Balkans, London 1986, Vol. II, σελ. 97.

αντιναυάρχου Φουρνέ (είχε κληθεί να οργανώσει το 
Ναυτικό), εκτός από την αγορά μονάδων επιφανείας, 
την κατασκευή και 10 υποβρυχίων, νέου σχετικά ναυ-
τικού όπλου. Μετά, όμως, από παρέμβαση αξιωμα-
τούχων του Στρατιωτικού Συνδέσμου αποφασίσθηκε 
η αγορά από τη Γαλλία δύο καταδυομένων υποβρυ-
χίων (Κ/Δ-Υ/Β)10 του «Δελφίνα» και του «Ξιφία», αντί 
για δέκα.

Το Σεπτέμβριο του 1910 τα υποβρύχια παρηγγέλ-
θησαν στα γαλλικά ναυπηγεία Schneider βάσει σχεδί-
ων του ναυπηγού Laubef11 (για τα χαρακτηριστικά των 
καταδυομένων βλ. στον Πίνακα 3).

Ο «Δελφίν» καθελκύσθηκε στις 16 Νοεμβρίου 
1911 και άρχισαν δοκιμές εν όρμω, ενώ συνεχί-
σθηκε η τοποθέτηση στο σκάφος μηχανημάτων 
και συσκευών, υπό την επίβλεψη του κυβερνήτου, 
πλωτάρχου Στέφανου Παπαρρηγόπουλου 12 και του 
υποπλοιάρχου (ναυπηγού) Νικολάου Λεοντόπουλου, 

10  Αρχικά τα σκάφη αυτά ονομάζονταν «καταδυόμενα» από το γαλλικό όρο 
«submersible». Ο όρος «υποβρύχιο» υιοθετήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 
’20. Στη συνέχεια του παρόντος κειμένου θα αναφέρονται με τον όρο υποβρύχια 
(Υ/Β).

11  Η κατασκευή του «Δελφίνος» είχε αρχίσει από τις αρχές του 1909 πολύ πριν τεθεί 
η ελληνική παραγγελία.

12  Αν. Δημητρακόπουλος, Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της ΣΝΔ, τόμος 2ος, 
σελ. 177-178.

Η πλευρική καθέλκυση του υποβρυχίου «Δελφίν» στα γαλλικά ναυπηγεία Schneider (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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καταταγέντος απ’ ευθείας στο Ναυτικό το 1902 ως 
ανθυποναυπηγός.

Στις 11 Ιανουαρίου 1912 το υποβρύχιο τελείωσε τις 
βασικές δοκιμές και την εγκατάσταση του υλικού και 
μεταφέρθηκε με φορτηγίδα στο St. Mandrier, πλησίον 
της Τουλώνας για περαιτέρω δοκιμές, έλεγχο υλικού 
και εκπαίδευση προσωπικού.

Η ύψωση της ελληνικής σημαίας έγινε πρωί της 
9ης Αυγούστου 1912. Ακολούθησε εντατική σύντονος 
εκπαίδευση προσωπικού και έλεγχος υλικού υπό πίε-
ση χρόνου, λόγω των νεφών του πολέμου που απλώ-
νονταν πάνω από τα Βαλκάνια. Η πρώτη κατάδυση 
–κάτι πρωτόγνωρο για τα ελληνικά πληρώματα– έγινε 
13 Αυγούστου 1912 και διήρκεσε 1 ώρα και 35 λεπτά, 
ενώ στις 30 Αυγούστου έγινε η πρώτη βολή τορπίλης 
γυμνασίων. Ακολούθησαν άλλες 10 καταδύσεις και 
υποτυπώδεις επιθέσεις υπό τις οδηγίες Γάλλου εξει-
δικευμένου αξιωματικού.13

Ο «Δελφίν» απέπλευσε από την Τουλώνα 29 Σε-
πτεμβρίου 1912 και κατέπλευσε στην Ελλάδα 5 Οκτω-
βρίου, την ημέρα κηρύξεως των Βαλκανικών Πολέ-
μων και απόπλου του Στόλου από το Φαληρικό όρμο. 
Ο πλους των 130 ωρών εν επιφανεία, με ενδιάμεσο 
σταθμό την Κέρκυρα, αποτέλεσε για το πλήρωμα ενός 
πρωτόγνωρου και πρωτοποριακού για την εποχή του 
σκάφους, σημαντικό επίτευγμα. Όμως, ο εσπευσμένος 
απόπλους και η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού 
για να προλάβει τον πόλεμο θα έχει, όπως θα δούμε, 
δυσάρεστες συνέπειες στις πολεμικές επιχειρήσεις 
που έλαβε μέρος.

Είναι ενδιαφέρον να αναφερθεί το αίτημα του κυ-
βερνήτου του «Δελφίνος» προς τον βασιλέα Γεώργιο 
Α΄ –του οποίου σημειωτέον είχε χρηματίσει υπασπι-
στής– να επαναπλεύσει το υποβρύχιο στην Ελλάδα 
δι’ ιδίων μέσων, αναλαμβάνοντας ο ίδιος πλήρως την 
ευθύνη του ασφαλούς κατάπλου: 

«Η Υμετέρα Μεγαλειότης θα μου επιτρέψει να 
υποβάλω ευσεβάστως και μίαν παράκλησιν και να ζη-
τήσω και πάλιν την συνδρομήν Αυτής. Θα επεθύμουν 
να με άφηνεν το Υπουργείον και ο Άγγλος Ναύαρχος 
να κάμω το από Τουλών εις Πειραιά ταξείδιον μόνος 
και διά ιδίων μέσων του πλοίου, αναλαμβάνω πλήρη 

13  Ο μεγαλύτερος αριθμός καταδύσεων έγινε με άλλο Υ/Β και όχι το «Δελφίν». Βλ. 
Μασούρα-Κατωπόδη, Τα ελληνικά Υποβρύχια, τόμο 1ο, σελ. 103.

την ευθύνην του ταξειδίου αυτού και είμαι βέβαιος 
ότι με την βοήθειαν του Θεού θα κατορθώσω χωρίς 
ουδεμίαν αργοπορίαν ή ζημίαν. Το τοιούτον θα είναι 
σπουδαιότατον διά το Ναυτικόν, εκτός δε τούτου θα 
αποδείξει την στεραιότητα του σκάφους και των μη-
χανών ως και την ικανότητα του πληρώματος διά την 
οποίαν είμαι βέβαιος, καθότι επί μήνας, ήδη, διδάσκε-
ται τα της λειτουργίας των μηχανημάτων, είναι δε εις 
θέσιν να τα χειρισθεί».

Πολεμικές περιπολίες
Είχε φθάσει, πλέον, η ώρα για το νέο αυτό ναυτικό όπλο 
να δείξει την αξία του στις ναυτικές επιχειρήσεις.

Την 19η Οκτωβρίου 1912 ο «Δελφίν» αποπλέει από 
το Ναύσταθμο Σαλαμίνας και πλέει, μέσω Ευβοϊκού, 
προς Σκιάθο όπου την επομένη θα συναντήσει το με-
ταγωγικό «Κανάρης» (κυβερνήτης αντιπλοίαρχος Μ. 
Γούδας) που θα χρησιμεύσει ως ανεφοδιαστικό. Ανε-
φοδιαστικό κατ’ όνομα διότι δεν διέθετε καμία ευκο-
λία, ούτε μηχανή για φόρτιση των συσσωρευτών, ούτε 
αεροθλιπτική για παροχή αέρα υψηλής πιέσεως, ούτε 
στοιχειώδη μέσα για μικροεπισκευές. Θα λέγαμε ότι ο 
«Κανάρης» ήταν ένα «ξενοδοχείο» ύπνου για το πλή-
ρωμα του υποβρυχίου.

Μετά τον κατάπλου στο Μούδρο τίθεται στη Μοίρα 
των ανιχνευτικών («Λέων», «Πάνθηρ», «Ιέραξ», «Αε-
τός») με διοικητή τον αντιπλοίαρχο Δημήτριο Παπα-
χρήστου και παρέμεινε εν όρμω μέχρι 14 Νοεμβρίου 
κάνοντας εκπαιδευτικές καταδύσεις και ενημέρωση 
προσωπικού επί του υλικού, υπό συνθήκες λίαν δυσχε-
ρείς λόγω της εμπολέμου καταστάσεως και των κακών 
καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στο Μούδρο. 
Η συνεχής απασχόληση των μονάδων επιφανείας στις 
επιχειρήσεις δεν έδινε την ευκαιρία στο πλήρωμα του 
υποβρυχίου να εκπαιδευθεί σε εικονικές επιθέσεις και 
βολή τορπιλών γυμνασίων.

Στις 14 Νοεμβρίου ο «Δελφίν» εξέρχεται για πρώτη 
φορά από το Μούδρο και με συνοδεία τριών αντιτορπι-
λικών πλέει προς Τένεδο για να επιστρέψει στις 19 του 
μηνός και πάλι στη βάση του, λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών.

Εν τω μεταξύ, η κάθοδος των τουρκικών πλοίων 
από τα παράλια της Κωνσταντινουπόλεως στο νέο 
τους ορμητήριο, το Ναγαρά –εντός της Προποντίδος– 
επέτρεπε παράτολμες σκέψεις στους Έλληνες επιτε-
λείς για τορπιλική επίθεση μέσα στην τουρκική βάση. 
Στα σχέδια εξετάζετο η συμμετοχή αντιτορπιλικών ή 
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των παλαιών τορπιλοβόλων και του «Δελφίνα». Λόγω, 
όμως της ταχυτάτης εξελίξεως των γεγονότων και του 
ριψοκίνδυνου του τολμήματος, τούτο εγκατελήφθη.

Την 20ή Νοεμβρίου το υποβρύχιο συνοδευόμενο 
από ένα αντιτορπιλικό πλέει προς Τένεδο και την επο-
μένη αρχίζει καθημερινές πολεμικές περιπολίες, εν 
επιφανεία και εν καταδύσει, σε απόσταση 4.000-6.000 
μέτρων από τα φρούρια της εισόδου των Στενών. Τις 
νυκτερινές ώρες επανήρχετο στο αγκυροβόλιο της 
Τενέδου για φόρτιση συστοιχιών, συμπλήρωση αερο-
φυλακίων και στοιχειώδη ξεκούραση του πληρώματος. 
Η περιπολία της 21η Νοεμβρίου 1912 έξω από τα Στενά 
και βορείως της Τενέδου θεωρείται η πρώτη επιθετική 
περιπολία υποβρυχίου παγκοσμίως14.

Οι περιπολίες συνεχίσθηκαν, ανελλιπώς, μέχρι 
την 1η Δεκεμβρίου, με εξαίρεση μία εβδομάδα που 
ο «Δελφίν» παρέμεινε στο Μούδρο για επιθεώρηση 
μηχανών. Ήταν εξαντλητικές, μονότονες, χωρίς καμία 
δράση, σκέτη ρουτίνα.

Ο Δεκέμβριος μπήκε ασυνήθιστα ήρεμος, με τον 
ήλιο να σκορπά απλόχερα τη ζεστασιά του σε μια γαλη-
νεμένη θάλασσα. Θα νόμιζε κανείς ότι ήθελε να απο-
ζημιώσει πλοία και πληρώματα από τις ταλαιπωρίες των 
δύο περασμένων μηνών.

Τα θωρηκτά μαζί με τα τέσσερα ανιχνευτικά –τα 
λεγόμενα θηρία– ήταν αγκυροβολημένα στο Μούδρο, 
ενώ τα υπόλοιπα αντιτορπιλικά με τον «Δελφίνα» και 
τα τορπιλοβόλα ευρίσκοντο στην Τένεδο. Τα πάντα 
ακολουθούσαν το καθημερινό πρόγραμμα που με τον 
καιρό είχε γίνει ρουτίνα, είτε περιπολία ήταν αυτή, είτε 
συνήθης εν όρμω υπηρεσία.

Η διαμορφωθείσα νέα κατάσταση με τις συζητή-
σεις της ανακωχής των τριών σλαβικών χωρών και της 
Τουρκίας να είναι σε εξέλιξη καθώς και οι πολεμικές 
διαθέσεις του νέου αρχηγού του Τουρκικού Στόλου, 
επέτρεπαν –επέβαλαν, θα έλεγε κανείς– και στους 
Τούρκους να ενεργούν δραστικότερα με τα πλοία τους 
και να εξέρχονται συχνότερα από τα Στενά.

Το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου κανονιοβολισμοί που 
ακούσθηκαν προ των Στενών συνεγείρουν το στολίσκο 
των αντιτορπιλικών που ήταν αγκυροβολημένος στην 

14  Στη διεθνή βιβλιογραφία ως πρώτη επιθετική περιπολία θεωρείται αυτή των 10 πα-
λαιών γερμανικών Υ/Β στις 6 Αυγούστου 1914 στη Βόρειο Θάλασσα εναντίον του 
Βρετανικού Στόλου κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο «Δελφίν», 
όμως, είχε προηγηθεί κατά δύο χρόνια. Βλ. και Μασούρα-Κατωποδη, Τα Ελληνικά 
Υποβρύχια, τόμο 1ο, σελ. 105.

Τένεδο μαζί με το «Δελφίνα». Αργότερα, ο διοικητής 
του στολίσκου, πλοίαρχος Α. Βρατσάνος, λαμβάνει 
εντολή από τον ναύαρχο, που βρισκόταν με το Στό-
λο στο Μούδρο, να απάρει, άμα τη λήψει, με όλο το 
στολίσκο πλέοντας προς τα Στενά, το δε υποβρύχιο 
να εγκαταστήσει περιπολία προ της εισόδου. Το τηλε-
γράφημα καθυστέρησε υπερβολικά να μεταδοθεί στον 
διοικητή λόγω μεταφοράς του σήματός του από το 
«Βέλος» στη «Νέα Γενεά», με αποτέλεσμα ο απόπλους 
να γίνει στις 13.30. Πλέοντας τα αντιτορπιλικά βόρεια 
της Τενέδου συναντήθηκαν κοντά στα Μαυρονήσια με 
τη «Σφενδόνη» και τη «Λόγχη» που είχαν εμπλακεί με 
τουρκικό αντιτορπιλικό το οποίο αποσύρθηκε στα Δαρ-
δανέλλια. Ήταν η πρώτη συμπλοκή πλοίων του στόλου 
μας με τον εχθρό.

Τη στιγμή της συνένωσης, ο Βρατσάνος αντι-
λαμβάνεται το τουρκικό καταδρομικό «Μετζιτιέ» να 
κατευθύνεται από τον Κέφαλο της Ίμβρου προς τα 
Δαρδανέλλια με μεγάλη ταχύτητα. Εν όψει των ελλη-
νικών αντιτορπιλικών το «Μετζιτιέ» ανοίγει πυρ από 
απόσταση 6.000 μέτρων και εκείνα ανταποδίδουν, 
χειρίζοντα καταλλήλως. Αμέσως ο Βρατσάνος δια-
τάσσει το «Δελφίνα» να προσεγγίσει για επίθεση κατά 
του εχθρού.

Ο «Δελφίν» καταδύεται στις 13.48΄ και σημαίνει 
συναγερμό, «εις τάξιν μάχης». Ήταν όμως πολύ αρ-
γά καθότι το «Μετζιτιέ» είχε απομακρυνθεί πλέοντας 
προς τα Στενά, καθιστώντας αδύνατη την προσέγγιση 
του υποβρυχίου για επίθεση.

Η συμπλοκή του τουρκικού καταδρομικού με τα ελ-
ληνικά αντιτορπιλικά υπήρξε σφοδρή. Τα πλοία βρέθη-
καν σε πραγματικό κίνδυνο γιατί, μαζί με τα πυρά του 
καταδρομικού, δέχονταν και τα πυρά των φρουρίων. 
Μολονότι το «Μετζιτιέ» έβαλε περί τις 100 βολές καμία 
δεν βρήκε το στόχο15. 

Στις 16.20΄ ο Κουντουριώτης πληροφορούμενος 
την είσοδο του «Μετζιτιέ» εντός των Δαρδανελλίων, 
συνεχίζει τον πλου προς την περιοχή οδηγώντας τα 
τέσσερα θωρηκτά και τα τέσσερα ανιχνευτικά σε δύο 
στήλες και εγκαθιστά περιπολία τη νύκτα της 1ης προς 

15  Ίσως το αποτέλεσμα της συμπλοκής του «Μετζιτιέ» με τα ελληνικά αντιτορπιλικά 
να ήταν διαφορετικό αν η διαταγή του Ναυάρχου για απόπλου των αντιτορπιλι-
κών και εγκατάσταση περιπολίας του Υ/Β εξετελούντο εγκαίρως, από το πρωί. Ο 
κυβερνήτης του «Δελφίνα» δυσαρεστημένος που έχασε την ευκαιρία επίθεσης, 
εξέφρασε ευπρεπώς τα παράπονα προς τον Ναύαρχο για την καθυστέρηση του 
απόπλου του από την Τένεδο.
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2α Δεκεμβρίου, μπροστά από τα Στενά16. Διαισθανό-
ταν, ήταν σχεδόν βέβαιος, ότι κάτι ετοίμαζε ο Τουρκι-
κός Στόλος και ήθελε να βρίσκεται ο ίδιος επί τόπου, 
εφόσον αποτολμούσε έξοδο. Και η διαίσθησή του δεν 
τον διέψευσε. Την επομένη, 3 Δεκεμβρίου, θα λάβει 
χώρα η ναυμαχία της Έλλης.

Η 2α Δεκεμβρίου κύλησε ήρεμα με τον Ελληνικό 
Στόλο να περιπολεί έξω από τα Στενά. Κανένα τουρκικό 
πλοίο δεν εξήλθε. Ο «Δελφίν» εξετέλεσε τη συνήθη πο-
λεμική περιπολία εν επιφανεία ολόκληρη την ημέρα και 
καταδύθηκε μόνο για λίγο όταν φάνηκε να βγαίνει από 
τα Στενά ένα θωρηκτό το οποίο, όμως, ήταν ιταλικό.

Η αυγή της Δευτέρας 3 Δεκεμβρίου άρχισε να 
χαράζει αμυδρά. Η μακριά δεκεμβριανή νύχτα κρά-
τησε πολύ. Μία απέραντη γαλήνη απλωνόταν στην 
ατμόσφαιρα. Ελαφρύς νοτιάς ρυτίδωνε τη θάλασσα. 
Όλα προμήνυαν μία ηλιόλουστη ημέρα. Η ελαφρά 
ομίχλη εμπόδιζε την ορατότητα. Τα μάτια όλων ήσαν 
καρφωμένα στα ανατολικά, προς τα Στενά. Στο βάθος 
ο σκούρος όγκος της χερσονήσου της Καλλιπόλεως, 
κατέβαινε ομαλά προς το Νοτιά μέχρι το ακρωτήριο 
της Έλλης...

Η ώρα ήταν 08.00΄ όταν ξαφνικά από τα θωρηκτά 
βλέπουν καπνούς στην έξοδο. Μετά από λίγο διακρίνο-

16  Ο Στόλος είχε αποπλεύσει από το Μούδρο αμέσως μόλις ο Ναύαρχος πληροφο-
ρήθηκε την εμφάνιση του τουρκικού καταδρομικού.

νται πλοία να βγαίνουν σε γραμμή παραγωγής17. Είναι 
το καταδρομικό «Μετζιτιέ» ακολουθούμενο από οκτώ 
αντιτορπιλικά και έποντο τέσσερα θωρηκτά. Στα ελλη-
νικά πλοία σημαίνεται, αμέσως, «Πολεμική Έγερση»18. 
Σαλπίσματα, κινήσεις, διαταγές, διαδέχονται η μία την 
άλλη. Όλοι τρέχουν να πάρουν τις θέσεις τους στα 
πυροβόλα, τις αναχορηγίες, τα μηχανοστάσια, τα λε-
βητοστάσια, στα αγήματα μάχης. Στους ιστούς των 
πλοίων, σύμφωνα με τη ναυτική παράδοση, επαίρονται 
οι πολεμικές σημαίες.

Ο ναύαρχος Κουντουριώτης σημαίνει στα πλοία 
το ιστορικό σήμα: 

«Με την δύναμιν του Θεού και τας ευχάς του Βασι-
λέως μας και εν ονόματι του δικαίου, πλέω μεθ’ ορμής 
ακαθέκτου και με την πεποίθησιν της νίκης εναντίον 
του εχθρού του Γένους. Κουντουριώτης»

Η ναυμαχία της Έλλης μεταξύ του Ελληνικού και 
του Τουρκικού Στόλου θα αρχίσει εντός ολίγου. Η εξι-
στόρησή της, όμως, παρέλκει του παρόντος κειμένου 
επειδή περιγράφεται σε άλλα άρθρα της παρούσης εκ-
δόσεως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι διήρκεσε μόλις 63 
λεπτά με τα τουρκικά πλοία να υποχωρούν μέσα στα 
Στενά, καταδιωκόμενα από τον «Αβέρωφ».

17  Η γραμμή παραγωγής είναι το ένα πλοίο πίσω από το άλλο.

18  «Πολεμική Έγερση» σημαίνει συναγερμό, λήψη θέσεων μάχης.

Το υποβρύχιο «Δελφίν» καταπλέει στον Μούδρο για να λάβει μέρος στις επιχειρήσεις (Μαδωνή- Μαστρογεωργίου, Τα ελληνικά υποβρύχια, εκδ. Κλειδάριθμος).
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Ο «Δελφίν» κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας δεν 
έμεινε αδρανής. Από τις πρωινές ώρες της 3ης Δε-
κεμβρίου περιπολούσε προ των Στενών όταν η «Νέα 
Γενεά» τού σήμανε ότι εξέρχεται ο Τουρκικός Στόλος 
του οποίου προηγείτο το «Μετζιτιέ». Κατόπιν νεωτέρας 
εντολής ακολουθεί τη «Νέα Γενεά» κινούμενος πρώτα 
με τον αριστερό πετρελαιοκινητήρα και στη συνέχεια 
με το δεξιό (λόγω βλάβης του πρώτου) μέχρι τις 09.22΄ 
που άρχισαν τα τουρκικά πυρά. Αμέσως ο διοικητής 
των αντιτορπιλικών, πλοίαρχος Βρατσάνος, στρέφει 
πλέοντας ολοταχώς με τη μοίρα του για να συνενω-
θεί με τον κύριο Στόλο. Ο Παπαρρηγόπουλος χωρίς 
χρονοτριβή, αυτοβούλως, διατάσσει κατάδυση για να 
προσβάλει τα εχθρικά πλοία. Στις 09.22΄ το υποβρύχιο 
βρίσκεται σε βάθος 7 μέτρων (περισκοπικό) εις «τάξιν 
μάχης» ακούγοντας καθαρά τους κρότους των οβίδων 
που έπεφταν στη θάλασσα. Συνεχίζει τον πλου εν κα-
ταδύσει προς τα Στενά με ταχύτητα 6 κόμβων η οποία 
στην πραγματικότητα ήταν μικρότερη λόγω των ισχυ-
ρών θαλασσίων ρευμάτων τα οποία δυσχέραιναν και 
την ακριβή τήρηση βάθους. Έπρεπε να προσεγγίσει τα 
εχθρικά πλοία σε απόσταση βολής των τορπιλών. Ξαφ-

νικά, αυτά αναστρέφουν και κινούνται ολοταχώς προς 
τα Στενά. Συνεχίζει με πείσμα την καταδίωξη μέχρι τις 
10.25΄ που ο εχθρός εισήλθε στα Στενά, οπότε ανα-
στρέφει μη έχοντας, πλέον, καμία ελπίδα δράσης. Στις 
12.25΄ αναδύεται κοντά στις νησίδες Μαυριές σε μια 
ταραγμένη θάλασσα που ανάγκαζε το υποβρύχιο να 
παίρνει επικίνδυνες πλευρικές κλίσεις (διατοιχισμούς). 
Παρά το επικίνδυνο του πλου ο Παπαρρηγόπουλος 
πεισμωμένος, συνεχίζει την πολεμική περιπολία εν 
επιφανεία μέχρι τις απογευματινές ώρες, οπότε επα-
ναπλέει στην Τένεδο για φόρτιση των συσσωρευτών 
και συμπλήρωση των αεροφυλακίων με πεπιεσμένο 
αέρα.

Δεν κρύβει την δυσαρέσκειά του την οποίαν εκ-
φράζει στον ναύαρχο, διότι για δεύτερη φορά, λό-
γω καθυστερημένης ειδοποιήσεως περί εξόδου του 
εχθρού, τού αποστέρησαν την ευκαιρία μιας επιθέσε-
ως δημιουργώντας αρνητική ψυχολογία στο πλήρω-
μα. Κατόπιν αυτού ο ναύαρχος ζυγίζοντας τις κατα-
στάσεις, του παρέχει ελευθερία δράσεως από τις 5 
Δεκεμβρίου.

Οι επόμενες ημέρες κυλούν ήρεμα με συνήθη 
υπηρεσία. Την 7η Δεκεμβρίου καταπλέει στην Τένεδο 
ο Κανάρης –το συνοδό πλοίο ή «μάνα» των υποβρυ-
χίων κατά τη ναυτική διάλεκτο– για να παραδώσει στο 
«Δελφίνα» νέες τορπίλες, διότι αυτές που έφερε δεν 
ήταν αξιόπιστες, όπως διαπιστώθηκε σε προηγούμε-
νη επιθεώρηση. Η ακινησία του, όμως, επί μία ημέρα 
στο επικίνδυνο να υποστεί, ανά πάσα στιγμή, επίθεση 
αγκυροβόλιο της Τενέδου, ανέβαλε, επί του παρόντος, 
την αντικατάσταση των τορπιλών. Αυτό θα αποδειχθεί 
μοιραίο όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Επίθεση του «Δελφίνα» κατά  
του «Μετζιτιέ»
Εν τω μεταξύ οι Τούρκοι αφού με σπουδή επισκεύασαν 
τις ζημιές που υπέστησαν τα πλοία τους κατά τη ναυ-
μαχία της Έλλης, άρχισαν να εμφανίζονται τολμηρότε-
ροι. Με συχνές εξόδους από τα Στενά καταδρομικών 
και αντιτορπιλικών παρενοχλούσαν τα περιπολούντα 
ελληνικά αντιτορπιλικά, σπεύδοντας να εισέλθουν και 
πάλι στα Στενά, μόλις εμφανιζόταν η κυρία δύναμη του 
Ελληνικού Στόλου.

Το σούρουπο της 8ης Δεκεμβρίου ύποπτοι καπνοί 
προς την πλευρά των Δαρδανελλίων που εντοπίσθη-
καν από τα περιπολούντα πλοία, αναγκάζουν τον αντι-
πλοίαρχο Δημ. Παπαχρήστο, επικεφαλής του ορμη-

Ο κυβερνήτης του «Δελφίν» Στέφανος Παπαρρηγόπουλος. Δικαιωματικά θεωρείται 
ο «πατέρας» των ελληνικών υποβρυχίων. Εκτός από την παραλαβή και κυβέρνηση 
του πρώτου υποβρυχίου, τον Ιούνιο του 1914 ιδρύεται ο «Σταθμός Καταδυομένων», 
η πρώτη ανεξάρτητη υπηρεσία υποβρυχίων, όπου πρώτος της διοικητής τοποθετή-
θηκε ο αντιπλοίαρχος τότε Σ. Παπαρρηγόπουλος (Δ. Λάμπρος- Ναυτικό Μουσείο 
της Ελλάδος).
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τηρίου της Τενέδου την ημέρα εκείνη, να διατάξει το 
«Δελφίνα» να αποπλεύσει19.

Ο κυβερνήτης του Υ/Β απάρει αμέσως, παρόλο 
που οι συστοιχίες του ήταν εκφορτισμένες κατά το ήμι-
συ, μη θέλοντας να αφήσει να πάει χαμένη τρίτη ευκαι-
ρία επιθέσεως. Παραμένει καθ’ όλη τη νύκτα νότια των 
Μαυρονήσων κινούμενος αργά με τους ηλεκτροκινη-
τήρες χωρίς να εντοπίσει κανένα εχθρικό πλοίο.

Το πρωί της επομένης 9ης Δεκεμβρίου, ώρα 
08.30΄, τα περιπολούντα σημαίνουν την έξοδο από τα 
Δαρδανέλλια του καταδρομικού «Μετζιτιέ» του ανι-
χνευτικού «Μπερκ-Ι-Σατβέτ» και τεσσάρων αντιτορπιλι-
κών, τύπου Σιχάο, πλέοντα προς Δυσμάς. Τα αντιτορπι-
λικά αποπλέουν από την Τένεδο υπό τον Παπαχρήστο 
ενώ ειδοποιείται ο ναύαρχος ο οποίος απάρει αμέσως 
από το Μούδρο, πλέοντας ολοταχώς για συνένωση με 
τα λοιπά πλοία. 

Ακολουθεί συμπλοκή εξ αποστάσεως των ελλη-
νικών αντιτορπιλικών μετά του εχθρού μέχρις ώρας 
09.30΄ οπότε τα τουρκικά πλοία κατευθύνονται αρχικά 

19  Φωκάς Δ., Ο Στόλος του Αιγαίου, εκδ. Νηρεύς, τόμος Β, σελ. 158-161.

προς τα Στενά και εν συνεχεία προς Νότο προς τα Μαυ-
ρονήσια, πλησίον των οποίων βρισκόταν ο «Δελφίν». Ο 
διοικητής τηρούσε με τον ασύρματο συνεχώς ενήμερο 
για τα συμβαίνοντα τον ναύαρχο που πλησίαζε.

Στις 09.52΄ καταδύεται ο «Δελφίν». Ξαφνικά μεγά-
λη εμπρώρη κλίση –20 μοίρες ή και περισσότερες– 
αναγκάζει τον κυβερνήτη να διατάξει εκδίωξη αρχι-
κά των πρωραίων θαλασσερμάτων και στη συνέχεια 
όλων, ενέργεια που επανέφερε το υποβρύχιο στην 
επιφάνεια. Ο χρόνος δεν επέτρεπε συμπλήρωση των 
αερο-φυλακίων διότι, εν τω μεταξύ, τα εχθρικά πλοία 
πλησίαζαν. Προ της καταστάσεως να χαθεί άλλη μία 
επίθεση, ο Παπαρρηγόπουλος προτίμησε να το δια-
κινδυνεύσει και διατάζει νέα κατάδυση. Αυτή τη φορά 
όλα λειτούργησαν ικανοποιητικά.

Ώρα 10.07΄ το υποβρύχιο βρίσκεται σε βάθος 7 μέ-
τρων (περισκοπικό) έχοντας εν όψει τα εχθρικά πλοία 
σε γραμμή παραγωγής, με προπορευόμενο το «Με-
τζιτιέ». Ο κυβερνήτης παρατηρεί από το περισκόπιο 
συνεχώς το στόχο έχοντας λάβει πορεία επιθέσεως. 
Σε απόσταση 500 μέτρων από το «Μετζιτιέ» στις 10.30΄ 
διατάζει: «βολή». Η τορπίλη φεύγει κανονικά από τον 
τορπιλοσωλήνα κάνει αρχικά μικρά άλματα στην επι-

Το υποβρύχιο «Δελφίν» υπό ναυπήγηση (Δ. Λάμπρος- Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος)
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φάνεια και μετά χάνεται από το μάτι του κυβερνήτου, 
είχε βυθισθεί20. Δυστυχώς η τόσο ελπιδοφόρα από-
πειρα τορπιλισμού του εχθρικού καταδρομικού είχε 
αποτύχει21.

Ο Παπαρρηγόπουλος δεν απελπίζεται. Σε λίγο το 
δεύτερο πλοίο της εχθρικής γραμμής θα βρίσκεται εγ-
γύτερα, δίνοντας την ευκαιρία στο υποβρύχιο για δεύ-
τερη επίθεση. Αλλά ο παφλασμός της εκσφενδόνισης 
και η εμφάνιση της τορπίλης στην επιφάνεια έγιναν 
αντιληπτά από τα εχθρικά αντιτορπιλικά, τα οποία βγαί-
νουν από το σχηματισμό και κατευθύνονται ολοταχώς 
προς το υποβρύχιο.

20  Η καταβύθιση της τορπίλης αποδόθηκε στο ότι δεν ήταν ειδικού τύπου για υπο-
βρύχια στερούμενη της αναγκαίας στεγανότητας, με αποτέλεσμα να πληρωθεί 
ύδατος κατά τις προηγούμενες καταδύσεις, του υποβρυχίου, να μη λειτουργήσει 
ο γυροσκοπικός μηχανισμός μετά τη βολή και λόγω της αρνητικής πλευστότητας 
να βυθισθεί.

21  Είναι η πρώτη, παγκοσμίως, τορπιλική προσβολή από υποβρύχιο εν καταδύσει. 
Η διεθνής βιβλιογραφία (Gunton σελ.25-27), Βlair (σελ. 36-37), Preston (σελ. 
22-24), Dunmore (σελ. 47-51) ως πρώτη προσβολή θεωρεί του γερμανικού Υ/Β 
U9 με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Otto Weddigen στις 22 Σεπτεμβρίου1914 που 
βύθισε 3 βρετανικά παλαιά καταδρομικά των 12.000τον. Η επίθεση, όμως, του 
«Δελφίνα» έγινε δύο χρόνια νωρίτερα (9 Δεκεμβρίου 1912). Βλ. και Μασούρα-
ΚατωπόδηΤα Ελληνικά Υποβρύχια, τόμο 1ο, σελ. 113.

Χωρίς δισταγμό ο κυβερνήτης διατάζει ταχεία κα-
τάδυση από τα 7 στα 18 μέτρα, για να αποφύγει τον 
κίνδυνο από τα επερχόμενα τουρκικά πλοία. Μόλις 
στα 12 μέτρα ακούει τις έλικες των αντιτορπιλικών που 
περνούσαν από πάνω του. Στο βάθος των 18 μέτρων 
παρέμεινε επί ημίωρο κινούμενο αργά, διότι οι συσσω-
ρευτές του είχαν, σχεδόν, εξαντληθεί κατά την προη-
γούμενη νύκτα. Ανεβαίνοντας σε περισκοπικό βάθος 
και παρατηρώντας τα εχθρικά πλοία μακριά προς τα 
Στενά, συνεχίζει τον πλου προς το δυτικό άκρο της 
Τενέδου. Ήταν το σημείο συναντήσεως με το αντιτορ-
πιλικό «Ασπίς» που είχε διατεθεί ως συνοδό του.

Αλλά και ο πλους αυτός δεν ήταν άνευ απροόπτων. 
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του πληρώματος, η 
τύχη τούς γύρισε, για άλλη μία φορά, την πλάτη.

Στις 11.40΄ και ενώ έπλεε σε περισκοπικό βάθος, 
ισχυρός κλονισμός τραντάζει το σκάφος το οποίο εί-
χε προσαράξει στα αβαθή που υπάρχουν βόρεια της 
Τενέδου22. Για την αποκόλλησή του ο κυβερνήτης ανα-
γκάζεται να ελευθερώσει τους μολύβδους ασφαλείας 
αφήνοντάς τους στο βυθό, επειδή το υποβρύχιο δεν 

22  Στο σημείο προσαράξεως υπάρχει ο ύφαλος Shimal.

Ελληνικά αντιτορπιλικά αγκυροβολημένα (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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είχε αρκετό πεπιεσμένο αέρα για εκδίωξη των θαλασ-
σερμάτων. Το σκάφος ταλαντεύθηκε για λίγο, η πλώ-
ρη αποκολλήθηκε από το βυθό και ο «Δελφίν» ανήλθε 
στην επιφάνεια για να συνεχίσει τον πλου άπρακτος 
προς Μούδρο.

Αυτό ήταν και το τέλος της συμμετοχής του στις 
πολεμικές επιχειρήσεις. Μπορεί η επίθεση κατά του 
τουρκικού καταδρομικού να είχε αποτύχει είχε, όμως, 
κερδίσει την πρωτιά της προσβολής υποβρυχίου εν 
καταδύσει κατά πλοίου επιφανείας.

Στις 12 Δεκεμβρίου 1912 ο «Δελφίν» συνοδευό-
μενος από το αντιτορπιλικό «Κεραυνός» απέπλευσε 
για το Ναύσταθμο Σαλαμίνας για επανατοποθέτηση 
μολύβδων ασφαλείας.

Αργότερα (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1913) χρησι-
μοποιήθηκε σε περιπολίες επιτήρησης του Σαρωνικού 
για προστασία των μεταγωγικών που απέπλεαν από τον 
Πειραιά, μεταφέροντας στρατεύματα στα πεδία των 
μαχών. Το τουρκικό καταδρομικό «Χαμιδιέ» που είχε 
διαφύγει και περιεπλανάτο στη Μεσόγειο αποτελούσε 
απειλή. Οι περιπολίες διακόπηκαν την άνοιξη του 1913 
όταν το «Χαμιδιέ», ως πλάνητας, διέφυγε στην Ερυθρά 
Θάλασσα, όπου αποκλείστηκε μέχρι το τέλος του πο-
λέμου από τα ελληνικά πολεμικά που περιπολούσαν 
στις προσβάσεις τής διώρυγας του Σουέζ..

Ο «Δελφίν» μαζί με το αδελφό υποβρύχιο «Ξιφίας» 
παροπλίσθηκαν στις αρχές του 1920 λόγω φθοράς 
ελασμάτων, κακής κατάστασης συστοιχιών, προβλη-
μάτων διαφόρων μηχανημάτων. Στην απόφαση παρο-
πλισμού σοβαρό ρόλο έπαιξε και η σκέψη κατασκευής 
νέων υποβρυχίων στην Αγγλία λόγω της αγγλικής επιρ-
ροής στο τότε Ελληνικό Ναυτικό23.

Αεροπορικές επιχειρήσεις ναυτικής 
συνεργασίας
Μόλις το 1903 και συγκεκριμένα στις 17 Δεκεμβρί-
ου, οι αδελφοί Ράιτ (Wright) πραγματοποιούσαν την 
πρώτη πτήση με αεροπλάνο που οι ίδιοι είχαν κατα-
σκευάσει. Κανείς, τότε, δεν μπορούσε να φαντασθεί 
την εξέλιξη και προσφορά αυτού του μέσου, τόσο 
στις ειρηνικές εφαρμογές, όσο και στις πολεμικές 
επιχειρήσεις.

Το αεροπλάνο δεν άργησε να αλλάξει τα μέχρι τό-
τε γνωστά μεταφορικά δεδομένα αλλά και τα πολεμι-

23  Μασούρα-Κατωπόδη Τα Ελληνικά Υποβρύχια, τόμος 1ος σσ. 123-125

κά, εντασσόμενο ως τρίτος κλάδος στις παραδοσιακές 
΄Ενοπλες Δυνάμεις, Στρατού και Ναυτικού.

Από τις πρώτες ενέργειες στις οποίες προέβη η 
Γαλλική Στρατιωτική Αποστολή στην Ελλάδα, ήταν η 
σύσταση «Αεροπορικής Υπηρεσίας» στον Ελληνικό 
Στρατό, σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα. Η Γαλλία, 
άλλωστε, ήταν το πρώτο κράτος που το 1909 είχε ιδρύ-
σει Αεροπορική Υπηρεσία Στρατού.

Έλληνες αξιωματικοί του Στρατού εστάλησαν το 
Δεκέμβριο του 1911 στη γαλλική σχολή Αεροπορίας 
Farman και οι πρώτοι αεροπόροι ήσαν: ο υπολοχαγός 
πυροβολικού Δημήτριος Καμπέρος, ο υπολοχαγός 
μηχανικού Μιχαήλ Μουτούσης και ο ανθυπίλαρχος 
Χρήστος Αδαμίδης. Από πλευράς Ναυτικού ο σημαιο-
φόρος Κωνσταντίνος Παναγιώτου που βρισκόταν την 
εποχή εκείνη με άδεια στο Παρίσι, θέλησε να φοιτήσει 
στην Ecole Superieure d’ Aviation, αλλά το κράτος δεν 
του κάλυψε τα έξοδα φοίτησης.

Η Βρετανική Αποστολή του ναυάρχου Τώφνελ 
(Tufnell) που βρισκόταν στην Ελλάδα, παρά τη συντη-
ρητική της αντίληψη για το νέο αυτό μέσο στο ναυτικό 
πόλεμο, άρχισε να σκέπτεται για δημιουργία Ναυτικής 
Αεροπορίας στο Ναυτικό.

Το πρώτο υδροπλάνο αγοράσθηκε από τη Γαλ-
λία για τις ανάγκες του Ναυτικού. Ήταν διπλάνο με 
πλωτήρες, έλικα, είχε ένα κινητήρα Renault 100 hp 
και έφερε συσκευή ρίψεως βομβών. Κατασκευάστρια 
εταιρεία ήταν η γαλλική Astra. Το όνομά του, «Ναυτί-
λος», δόθηκε στο νέο όπλο από τον υπουργό Νικό-
λαο Στράτο στις 11 Νοεμβρίου 1912 στην περιοχή του 
Φαληρικού όρμου. Χρέη πιλότου εκτελούσε ο Γάλλος 
μηχανικός Gurnard, λόγω μη εκπαιδευμένου ναυτικού 
αεροπόρου24.

Ο «Ναυτίλος» φορτωμένος στο ατμόπλοιο «Βαρ-
βάρα» στις 2 Δεκεμβρίου μεταφέρεται στο Μούδρο, 
όπου συνενούται με το Στόλο και αρχίζει τις δοκιμα-
στικές πτήσεις. Χαρακτηριστική είναι η άποψη του 
κυβερνήτου του «Γεώργιος Αβέρωφ», αντιπλοιάρχου 
Σοφ. Δούσμανη για το «Ναυτίλο», διατυπωμένη στις 11 
Δεκεμβρίου: «βλέπομεν το υδροπλάνον (με τον Γάλλον 
αεροπόρον) να καταγίνεται πάντοτε να πετάξη [...] Αλ-
λά χωρίς να το κατορθώνη!»25. 

24  Ι. Παλούμπης Από τα Πελάγη…στους Αιθέρες, σελ. 28.

25  Σ. Δούσμανη, Το ημερολόγιον του Κυβερνήτου του «Αβέρωφ» κατά τους Πολέ-
μους του 1912-1913, σελ. 157.
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Στις 20 Δεκεμβρίου ο Δούσμανης, στο ημερολόγιό 
του και πάλι, αναφέρει: «Το υδροπλάνον εκτελεί πτήσιν 
δοκιμαστικήν, καταπίπτει και επιστρέφει ρυμουλκούμε-
νον υπό του τορπιλοβόλου 15, όπερ είχε διαταχθή να 
το συνοδεύση. Έχει μερικάς βλάβας»26.

Οι αλλεπάλληλες αποτυχίες έπεισαν τους αρμοδί-
ους ότι το υδροπλάνο δεν ήταν αξιόπιστο και δόθηκε 
εντολή να σταλεί για ενίσχυση του Στόλου ένα Maurice 
Farman Hydroplane, που είχε εν τω μεταξύ, αγορα-
σθεί για το Ναυτικό.

Μετά τη ναυμαχία της Λήμνου (5 Ιανουαρίου 1913) 
όπου ο Τουρκικός Στόλος κατατροπωθείς απεσύρθη 
στο ναύσταθμο του Ναγαρά, μέσα στην Προποντίδα, 
ο ναύαρχος Κουντουριώτης ήθελε να μάθει λεπτομέ-
ρειες για την έκταση των ζημιών. Για το σκοπό αυτό 
αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το υδροπλάνο.

Στις 24 Ιανουαρίου, μία ηλιόλουστη και καταγά-
λανη ημέρα από εκείνες που μας χαρίζουν οι αλκυ-
ονίδες, το υδροπλάνο με πιλότο τον υπολοχαγό Μιχ. 
Μουτούση και παρατηρητή τον σημαιοφόρο Αλεξ. 
Μωραϊτίνη27 αποθαλασσούται από το Μούδρο, κα-
τευθυνόμενο προς Ελλήσποντο. Σε ύψος 1.300 μέ-
τρων υπερίπταται της χερσονήσου της Καλλιπόλεως 
εντοπίζοντας εντός της Προποντίδος, στο ναύσταθ-
μο του Ναγαρά, τον Τουρκικό Στόλο. Ο Μωραϊτίνης 
αναγνωρίζει τα θωρηκτά «Χαϊρεδίν Βαρβαρόσας» και 
«Τουργούτ Ρέις», τρία τορπιλοβόλα και επτά αντιτορ-
πιλικά από τα οποία το ένα είχε εξωκείλει. Οι Τούρκοι 
από τα πλοία έντρομοι έτρεχαν στα καταστρώματα 
βλέποντας αυτό το αλλόκοτο «πτηνό» να ρίχνει ενα-
ντίον τους βομβίδες, αλλά μετά από λίγο άρχισαν 
να βάλουν εναντίον του και από τα πλοία και από τα 
φρούρια της ξηράς, ευτυχώς ανεπιτυχώς. Μετά την 
κατόπτευση του στόλου κατά την οποία έριξε τέσσε-
ρις βομβίδες εκ των οποίων τη μία επί μεταγωγικού 
που φονεύθηκαν 20 άτομα, το υδροπλάνο αναστρέ-
φει με πορεία προς Λήμνο. Πλησίον, όμως, της Ίμ-
βρου, λόγω βλάβης του κινητήρος, αναγκάζεται να 
προσθαλασσωθεί. Το αντιτορπιλικό «Βέλος» που είχε 
διατεθεί για να παρακολουθεί το υδροπλάνο, αφού 
παρέλαβε τους αεροπόρους, το ρυμούλκησε μέχρι 

26  Ι. Παλούμπη, «Από τα πελάγη... στους Αιθέρες», σελ 162.

27  Ο Μωραϊτίνης, ύπαρχος του τορπιλοβόλου «15», που ουδέποτε έως τώρα είχε 
πετάξει, από ημερών παρακαλούσε, μετ’ επιμονής, τον κυβερνήτη του «Αβέρωφ» 
να του επιτρέψει να πετάξει. Ο κυβερνήτης ικανοποίησε το αίτημά του μετά από 
έγκριση του Ναυάρχου. Βλ. Ημερολογιο Δούσμανη, σελ. 217.

το Μούδρο όπου έφθασε στις 15.30. Η πτήση αυτή 
καταγράφεται ως η πρώτη παγκοσμίως αεροπορική 
επιχείρηση ναυτικής συνεργασίας.

Ρίγη ενθουσιασμού και υπερηφάνειας καταλαμβά-
νουν τον ελληνικό λαό, μόλις μαθεύτηκε το κατόρθω-
μα των Μουτούση-Μωραϊτίνη28. Εγκωμιαστικά, επίσης, 
είναι και τα σχόλια στο διεθνή και ελληνικό Τύπο. Νέα 
τακτική καθιερώνουν οι Έλληνες στις ναυτικές επι-
χειρήσεις με τη βοήθεια του αεροπορικού όπλου. Ο 

28  Ο Μωραϊτίνης το 1914 εντάχθηκε στο Σώμα του Ναυτικού Αεροπορικού Σώμα-
τος (1914-1916) και το 1916 Διοικητής του Ναυτικού Αεροπορικού Σώματος της 
Εθνικής Άμυνας με έδρα τη Θάσο. Στη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ορ-
γάνωσε την 1η Μοίρα Ναυτικής Αεροπορίας και ακολούθως τη 2η με έδρα το Μού-
δρο. Αεροπόρος ικανός, τολμηρότατος με άγνοια κινδύνου, διακρίθηκε κατά την 
καταδίωξη –μαζί με βρετανικέ δυνάμεις– τον Ιανουάριο του 1918 του γερμανικού 
ευδρόμου «Goeben» όπου κατέρριψε 3 γερμανικά αεροσκάφη, αποσπώντας το 
θαυμασμό των Άγγλων που του έδωσαν την προσωνυμία «The Fearless Aviator» 
και για προηγούμενα κατορθώματα. Πολεμικές του αποστολές: 26 διώξεις, 25 
ανθυποβρυχιακές περιπολίες, 15 συνοδείας, 27 επιθετικές αναγνωρίσεις και 9 
καταρρίψεις. Απωλέσθηκε στις 20 Δεκεμβρίου 1918, σε ηλικία μόλις 27 ετών, 
από άγνωστη αιτία σε πτήση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Τιμήθηκε με τον 
Πολεμικό Σταυρό Γ΄ Τάξεως και από τους Άγγλους με το παράσημο του Τάγματος 
Διακεκριμένης Υπηρεσίας (D.S.O.). Βλ. Δημητρακόπουλος Βιογραφικό Λεξικό 
των Αποφοίτων της Σ.Ν.Δ., τόμο 2ο, σσ. 120-121.

Επίσημα ανακοινωθέντα του Υπουργείου των Ναυτικών για την απόκτηση του υδρο-
πλάνου «Ναυτίλος» καθώς και για τις πρώτες του επιχειρήσεις.
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Θωρηκτός στόλος Ελληνικός τουρκικός

Σύνολον εκτοπίσματος 24.380 τον. 34.140 τον.

Πυροβολικόν 9 πυροβόλα των 270 χλ 12 πυροβόλα των 280 χλ.

δια μάχην κατά πλευράν 4 ταχυβόλα των 234 χλ. 2 ταχυβόλα των 234 χλ.

των πλοίων τεταγμένων, 4 ταχυβόλα των 190 χλ. 8 ταχυβόλα των 152 χλ.

ως συνήθως εν γραμμή 9 πυροβόλα των 150 χλ. 2 ταχυβόλα των 150 χλ.

παραγωγής 4 πυροβόλα των 120 χλ 8 ταχυβόλα των 105 χλ.

Συγκριτικός Πίνακας των δύο Στόλων

Ελαφρός στόλος Ελληνικός τουρκικός

Αριθμός πλοίων 19 22

Σύνολον εκτοπίσματος 8.837 τον. 13.800 τον.

16 των 100 χλ. 4 των 152 χλ.

4 των 88 χλ. 16 των 120 χλ.

16 των 76 χλ. 4 των 105 χλ.

32 των 57 χλ. 12 των 75 χλ.

5 των 37 χλ. 22 των 57 χλ.

18 των 47 χλ.

30 των 37 χλ.

Χαρακτηριστικά υποβρυχίων «Δελφίν» και «Ξιφίας»

Κατασκευαστής: Γαλλικά ναυπηγεία Schneider Τουλώνα

Tύπος: Laubeuf

Καθέλκυση: 1911

Εκτόπισμα (εν επιφανεία) 310 τόνοι

Εκτόπισμα (εν καταδύσει) 460 τόνοι

Ταχύτητα (εν επιφανεία) 13 κόμβοι

Ταχύτητα (εν καταδύσει) 8,5 κόμβοι

Μήκος: 47,10 μέτρα

Πλάτος: 4,7 μέτρα

Βύθισμα: 2,85 μέτρα

Μέγιστο βάθος κατάδυσης 36 μέτρα (μεγίστη δικαία κατάδυση κατά την ορολογία εποχής)

Περισκοπικό βάθος 7,3 μέτρα

Πρόωση 2 μηχανές Diesel/2 ηλεκτροκινητήρες/2 άξονες/2 έλικες

Οπλισμός
1 εσωτερικός τορπιλοσωλήνας πρώρα και 4 εξωτερικάσκέλεθρα (2 ΠΡ – 2 ΠΜ) 

6 τορπίλες τύπου Schwartopf των 450 χιλ.

Θαλασσέρματα 7 εξωτερικά

Περισκόπια 2 ηλεκτροκίνητα

Μαγνητική πυξίδα Επηρεαζόταν σημαντικά εξ επαγωγής κατά τις μεταβολές ταχύτητας εν καταδύσει

Επικοινωνίες Δεν είχε ασύρματο

Πλήρωμα 18
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διαπρεπής Βρετανός ιστορικός H.W. Wilson στο βιβλίο 
του με γαλλικό τίτλο Les Flottes de Guerre, γράφει:

«Για πρώτη φορά στην ιστορία πρώτος ο Ελληνικός 
Στόλος χρησιμοποίησε αεροπλάνο προς αναγνώριση 
του αντιπάλου στόλου και βομβαρδισμό αυτού. Το γε-
γονός αποτέλεσε ιδιάζοντα χαρακτηριστικόν σταθμόν 
ως προς την γενικήν έκτοτε εξέλιξη των ελιγμών των 
ναυτικών επιχειρήσεων και την εν γένει χρησιμοποίηση 
του αεροπλάνου προς κατόπτευση και βομβαρδισμό 
του αντιπάλου στόλου»29.

Είναι, πλέον φανερό ότι το Ελληνικό Ναυτικό πρώ-
το εφήρμοσε ένα νέο είδος επιχειρήσεων στον κατά 
θάλασσαν πόλεμο, αυτό των αεροναυτικών.

Επίλογος
Το νεοσύστατο ελληνικό κράτος από τα τέλη του 19ου 
και τις αρχές του 20ού αιώνα, μέσα στα άλλα προβλή-

29  Ι. Παλούμπη Από τα Πελάγη…στους Αιθέρες», σελ. 30.  

ματά του, είχε να αντιμετωπίσει και την οργάνωση του 
Πολεμικού και του Εμπορικού του Ναυτικού. Στη θά-
λασσα και πάλι ζήτησε –όπως χιλιάδες χρόνια κάνει– 
την ευημερία και σωτηρία του.

Οι νικηφόροι Βαλκανικοί Πόλεμοι υπήρξαν μία από 
τις ενδοξότερες σελίδες στη μακραίωνη ιστορία του. 
Τα «ξύλινα τείχη», μαζί με τον Έλληνα φαντάρο έφε-
ραν την Ελλάδα στα σημερινά της σύνορα.

Στους πολέμους αυτούς και συγκεκριμένα στον Α΄ 
Βαλκανικό οι Έλληνες κατέκτησαν την πρωτιά σε δύο 
νέα είδη επιχειρήσεων. Στις κάτω από την επιφάνεια 
της θαλάσσης και στις αεροναυτικές. Βεβαίως δεν 
έδρεψαν δάφνες –και πώς άλλωστε με τόσο πρωτο-
ποριακά μέσα– αλλά ήσαν οι πρώτοι που τις απετόλμη-
σαν, με το Ελληνικό Ναυτικό να διεκδικεί επάξια τη θέ-
ση που του αρμόζει στην παγκόσμια ναυτική ιστορία.

Ο Στόλος του Αιγαίου υπήρξε από τους σημαντικώ-
τερους συντελεστές της επιτυχίας της νίκης κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους, ιδίως και κυριώτατα κατά τον 
Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο, όπου έφερε με απόλυτη επιτυ-
χία εις πέρας το έργο που του είχε αναθέσει η Ελλάδα 
και οι υπόλοιποι σύμμαχοι. Έργο βαρύ και επίπονο. 

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονταν μπροστά από τις εξελίξεις. Το υποβρύχιο «Δελφίν» ήταν το πρώτο υποβρύχιο που συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις. 
Στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όμως ανήκει και η πρώτη επιθετική -με την έννοια απόπειρας πλήξεως στόχων από αέρος- αεροναυτική επιχείρηση! Το υδροπλάνο 
«Ναυτίλος» με τους ανθυπολοχαγό του Ελληνικού Στρατού Μιχαήλ Μουτούση και τον σημαιοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού Αριστείδη Μωραϊτίνη πέταξε πάνω από 
τα Δαρδανέλλια, βγάζοντας φωτογραφίες τα εχθρικά πλοία, ενώ ο Μωραϊτίνης έριξε τέσσερις χειροβόμβες στα αγκυροβολημένα εχθρικά πλοία, χωρίς όμως οι 
εκρήξεις να προκαλέσουν ζημιές. Ο Μουτούσης στη συνέχεια μετατέθηκε στο Μακεδονικό Μέτωπο όπου πραγματοποίησε πάνω από 100 αποστολές βομβαρδισμού 
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Έργο που απαιτούσε μεγάλη αυτοθυσία, πολλή καρτε-
ρικότητα, ασίγαστο πείσμα και γενναία καρδιά.

Το Ναυτικό ξεδίπλωσε όλες τις αρετές που συνο-
δεύουν τους Έλληνες στην μακραίωνη ιστορία τους: 
ναυτική ικανότητα, γενναιότητα, μεγαλοσύνη, βαθιά 
πίστη στην ελευθερία, φιλοπατρία. Δεν θα ήταν υπερ-
βολή αν λεχθεί ότι ο Στόλος του Αιγαίου άλλαξε την 
πορεία της ιστορίας των βαλκανικών λαών.

Στους πολέμους αυτούς αλλά και μετέπειτα η εξω-
τερική πολιτική της Ελλάδος στηρίχθηκε στη βασική 
προϋπόθεση της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο και 
στη σοβαρή εκτίμηση του ρόλου του Ναυτικού μας στη 
χάραξη της μελλοντικής στρατηγικής.

Η θαλασσοκράτειρα Αγγλία εντυπωσιασμένη από 
τις επιτυχίες του Ελληνικού Στόλου, άρχισε να προ-
σβλέπει προς την Ελλάδα ως έναν μελλοντικό σύμ-
μαχο στο χώρο της Κεντρικής και Ανατολικής Μεσο-
γείου και τις παραμονές του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
της πρότεινε στρατιωτική και ναυτική σύμπραξη. Η 
Τουρκία έπαψε οριστικά να υπολογίζεται ως ναυτική 
δύναμη και ακολούθησε το δρόμο της προσέγγισης 
με τη Γερμανία. Νέες δυνατότητες ανοίγονταν για την 

Ελλάδα. Το ότι δεν τις εκμεταλλευτήκαμε και φθάσαμε 
στην Μικρασιατική Καταστροφή είναι μια άλλη ιστορία. 
Ας όψεται το σαράκι του Εθνικού Διχασμού.
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και στη συνέχεια στην Μικρασιατική Εκστρατεία με βάση το αεροδρόμιο της Προύσας. Ο Μωραϊτίνης μαζί με τον Δημήτριο Καμπέρο -από εκεί βγήκε η έκφραση 
«τρελο-καμπέρος» λόγω των παράτολμων αεροπορικών άθλων του- ίδρυσαν το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο αεροσκαφών το 1917 και την πρώτη ελληνική ακαδημία 
ναυτικής αεροπορίας. Στην αριστερή ελαιογραφία του Ι. Παπαϊωάννου εικονίζονται τέσσερα αντιτορπιλικά του Ελληνικού Στόλου («Δόξα», «Θύελλα», «Νίκη» και 
«Ναυκρατούσα») στα οποία υπερίπταται το υδροπλάνο «Ναυτίλος». Στη δεξιά ελαιογραφία εικονίζεται το υδροπλάνο «Ναυτίλος», ένα διπλάνο Μορίς Φαρμάν τύπου 
MF-7, στο οποίο είχαν τοποθετηθεί πλωτήρες στη Λήμνο. 
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Το κεντρικό κτίριο της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων σε πρόσφατη φωτογραφία.
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η ναυτική εκπαίδευση 
ως παράγοντας νίκης 
στους Βαλκανικούς 
Πολέμους
Του Ανθυποπλοιάρχου (ΕΦ/Ο) Π.Ν.
ΠΑΝΑγΙΩτη γΕΡΟΝτΑ
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Πρόλογος
Η αποτελεσματικότητα του αξιόμαχου μιας ναυτικής 
επιχειρησιακής μονάδας είναι συνάρτηση πολλών 
παραγόντων, θεωρητικής και πρακτικής φύσεως, 
πλην όμως ένας εξ αυτών είναι καθοριστικά σημα-
ντικός, και αυτός είναι η εκπαίδευση του προσωπι-
κού σε όλα τα επίπεδα δράσης. Συνέπεια αυτής της 
συνολικότητας που πρέπει να καλύπτει τη ναυτική 
εκπαίδευση είναι φυσικά και το μεγάλο εύρος των 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Το πλήρωμα ενός 
πολεμικού πλοίου θα πρέπει να είναι εθισμένο στην 
εν πλω εργασία με τις όποιες καταστάσεις θαλάσ-
σης και καιρού. Το πολεμικό αξιόμαχο απαιτεί άρι-
στη απόδοση από τα πιο απλά έως τα πιο σύνθετα 
και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με συνεχή και 
οργανωμένη εκπαίδευση.

Η επιτυχής επικράτηση του Πολεμικού Ναυτικού 
στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέ-
μων οφειλόταν κατά σημαντικό ποσοστό στη συστη-
ματοποίηση της ναυτικής εκπαίδευσης η οποία είχε 
επιτευχθεί μετά από παρέλευση πολλών ετών καθό-
σον οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες προσέκρουαν 
στην δυσκαμψία των «παλαιών» ναυμάχων του ’21 να 

προσαρμοστούν και να αποδεχθούν τα μηνύματα των 
νέων καιρών. 

Όμως η υλοποίηση του οράματος ενός πληρέστε-
ρα και αποδοτικότερα οργανωμένου Πολεμικού Ναυ-
τικού έγινε σκοπός ζωής των περισσοτέρων «νέων» 
αξιωματικών και γενικότερα στελεχών, όπως των αει-
μνήστων Λεωνίδα Παλάσκα και Ηλία Κανελλόπουλου 
–οι δύο τιτάνες της ναυτικής εκπαίδευσης– οι οποίοι 
υποστήριξαν την άποψη ότι οργανωμένο Ναυτικό δεν 
γίνεται χωρίς οργανωμένη εκπαίδευση. Μακροπρό-
θεσμα, οι καρποί των προσπαθειών τους για ναυτική 
εκπαίδευση συνετέλεσαν καθοριστικά στην εποποιία 
των Βαλκανικών Πολέμων. 

η εκπαίδευση μέχρι το 1881
Από τα πρώτα χρόνια του βασιλέα Όθωνα έγιναν προ-
σπάθειες για την οργάνωση της ναυτικής εκπαίδευσης. 
Ήδη το 1836, το Ναυτικό Διευθυντήριο (η ανώτατη 
ναυτική αρχή κάτω ακριβώς από την επί των Ναυτικών 
Γραμματεία που ήταν ένα είδος Υπουργείου) διάλεξε 
και έστειλε 15 νέους να σπουδάσουν στη Σχολή Ευελ-
πίδων στην Αίγινα. Οι μαθητές αυτοί εκπαιδεύονταν σε 
ναυτικά μαθήματα ειδικά για αυτούς. 

Το ατμόπλοιο τροχήλατο «Καρτερία» (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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Παράλληλα το Ναυτικό επεδίωξε να εκπαιδεύσει 
και μηχανικούς ούτως ώστε να περάσει στην εποχή 
του ατμού. Δυστυχώς όμως ο Αλφόνσος Πάρις, Άγ-
γλος μηχανικός ο οποίος είχε μετακληθεί στην Ελλάδα 
για να συντηρήσει τα τροχήλατα ατμόπλοια από την 
εποχή του Αγώνα «Καρτερία» και «Ερμής»1, αξίωσε 
προκειμένου να εκπαιδεύσει αξιωματικούς, αύξηση 
μισθού και βαθμολογικό προβιβασμό και για αυτό τον 
λόγο αυτό το σχέδιο δεν προχώρησε.

1  Η «Καρτερία» είχε αγοραστεί κατά την διάρκεια της Επανάστασης του 1821. Είχε 
ναυπηγηθεί στην Αγγλία το 1825 στα ναυπηγεία Brent του Deptford. Της κατασκευ-
ής της επιμελήθηκε ο φιλέλληνας Franc Abney Hastings ο οποίος διέθεσε και 
χρήματα για την αγορά της. Με Κυβερνήτη τον ίδιο τον Hastings, προσέφερε μεγά-
λες υπηρεσίες στον Αγώνα. Ο ηρωικός φιλέλληνας πέθανε σε λοιμοκαθαρτήριο 
της Ζακύνθου μετά από μόλυνση που υπέστη μετά από τον τραυματισμό του κατά 
τις επιχειρήσεις ανακατάληψης του Ανατολικού το 1827. Η «Καρτερία» σταμάτησε 
να χρησιμοποιείται μετά το 1830 λόγω κακής κατάστασης των μηχανών της. Υπήρ-
ξε το πρώτο ατμοκίνητο που έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ο «Ερμής» 
ήταν ένα από τα πέντε τροχήλατα πλοία που παραγγέλθηκαν από την επιτροπή 
φιλελλήνων της Μ. Βρετανίας με χρήματα του δανείου των 150.000 λιρών. Στην 
Ελλάδα κατέπλευσε το 1828 και δεν έλαβε μέρος σε επιχειρήσεις και η μηχανή 
του τοποθετήθηκε στον «Μαξιμιλιανό» που ναυπηγήθηκε το 1837 στο Ναύσταθμο 
του Πόρου. Το 1841 αναφέρεται ότι το σκάφος του «Ερμής» εχρησιμοποιείτο ως 
«τροπιστήριον» (ποντόνι) για το καρενάρισμα των πλοίων (Κ. Παΐζη-Παραδέλη, Τα 
πλοία του Πολεμικού Ναυτικού 1829-1999, Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος).

Μέριμνα υπήρξε και για το Εμπορικό Ναυτικό και 
για τη θεωρητική κατάρτιση του προσωπικού του ιδρύ-
θηκαν με Β. Διάταγμα του 1837 έδρες ναυτικών μαθη-
μάτων στα Ελληνικά Σχολεία της Σύρου και Ναυπλίου. 
Οριζόταν στο Β. Διάταγμα ότι κανείς δεν θα λαμβάνει 
από τούδε και εις το εξής δίπλωμα πλοιαρχίας, εάν δεν 
αποκτούσε απολυτήριο από ένα από αυτά τα σχολεία. 
Η δαπάνη για τη συντήρηση αυτών των σχολείων ανα-
τέθηκε στην επί των Ναυτικών Γραμματεία.

Η σχολή όμως του Ναυπλίου λόγω ελλείψεως μα-
θητών, μεταφέρθηκε τον Δεκέμβριο του 1838 στην 
Ύδρα, όπου γρήγορα συμπληρώθηκε ο αριθμός των 
μαθητών. Στις σχολές αυτές ζήτησαν και πέτυχαν να 
μαθητεύσουν και αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτι-
κού, όπως ο υποπλοίαρχος Νικόλαος Σαχίνης και από 
το 1839 μαθήτευαν ένας υποπλοίαρχος και πέντε αν-
θυποπλοίαρχοι.

Δυστυχώς όμως οι σχολές αυτές δεν άργησαν 
να πέσουν θύματα των περικοπών των δαπανών του 
ελληνικού κράτους. Οι σχολές λειτούργησαν μέχρι 
το 1843, οπότε καταργήθηκαν οι ναυτικές έδρες και 
απολύθηκαν οι διδάσκαλοι, πάνω ακριβώς τη στιγμή 
που η επί των Εσωτερικών Γραμματεία ζήτησε από την 

Η κορβέτα «Λουδοβίκος» (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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επί των Ναυτικών την παράταση των σπουδών στα 4 
έτη ούτως ώστε να βγαίνουν οι εμποροπλοίαρχοι πιο 
καταρτισμένοι. Τον Σεπτέμβριο του 1843 επαναλει-
τούργησε η σχολή στη Σύρο με διδάσκαλο τον σημαι-
οφόρο Νικόλαο Δομεστίνη, ο οποίος είχε σπουδάσει 
στην Γαλλία με δαπάνες της Κυβέρνησης. Αυτός δίδα-
ξε μέχρι το 1845 και μη υπάρχοντος αντικαταστάτη, η 
έδρα σταμάτησε να λειτουργεί και πάλι.

Σχεδόν άμεσα το Πολεμικό Ναυτικό επεδίωξε να 
λάβει από τα σύγχρονα ευρωπαϊκά Ναυτικά την απα-
ραίτητη γνώση προκειμένου αυτή να μεταλαμπαδευτεί 
στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο με δαπάνες της 
Κυβέρνησης εκπαιδεύονταν στην Αγγλία οι Δημήτριος 
Γ. Σαχτούρης, Αλέξανδρος Κουμελάς (ο οποίος αρχι-
κά ειδικεύθηκε στο Μόναχο στο ναυτικό πυροβολικό), 
ο Εμμανουήλ Ιακ. Τομπάζης, ενώ στον Αγγλικό Στόλο 
υπηρετούσε ο Αθανάσιος Μιαούλης αργότερα και ο 
αδερφός του Νικόλαος. Στην Γαλλία εκπαιδεύονταν οι 
Δημήτριος Σαχίνης, Νικόλαος Δομεστίνης και Νικόλα-
ος Βελτάκης, ενώ παράλληλα με αυτούς στον Γαλλικό 
Στόλο σπούδαζε με δικές του δαπάνες, ο Λεωνίδας 
Παλάσκας. Ο τελευταίος, ιδίως, ήταν ένα φωτισμένο 
πνεύμα και σε όλη του τη ζωή θα έκανε προσπάθειες 
για τη δημιουργία ενός σύγχρονου Ναυτικού, δίνοντας 
ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση.

Τον Ιούλιο του 1843 η επί των Ναυτικών Γραμμα-
τεία κάλεσε τους υποπλοιάρχους Λ. Παλάσκα και Α. 
Κουμελά οι οποίοι υπηρετούσαν στον Γαλλικό και Αγ-
γλικό Στόλο αντίστοιχα. Το 1845 οι δύο υποπλοίαρχοι 
κατήλθαν στην Ελλάδα και τοποθετήθηκαν αμφότεροι 
στον «Λουδοβίκο». Η κορβέτα «Λουδοβίκος» καθελκύ-
στηκε στον Ναύσταθμο του Πόρου σχεδιασμένη από 
τον ναυπηγό του Ναυτικού Γεώργιο Τομπάζη, την 7 Σε-
πτεμβρίου του 1837 και παρ’ όλο που εξετέλεσε καθ’ 
όλα επιτυχείς δοκιμές, θεωρήθηκε πολύ μεγάλη για τις 
ανάγκες του Ναυτικού και παρέμεινε στον ναύσταθμο 
αφοπλισμένη. Τους τελευταίους μήνες του 1845 το 
Υπουργείο των Ναυτικών την εξόπλισε και τοποθέτη-
σε επ’ αυτής ως επιτελείο τους καλύτερους διαθέσι-
μους αξιωματικούς με σκοπό να γίνει ένα εκπαιδευτικό 
πλοίο πρότυπο το οποίο θα ταξίδευε και παράλληλα σε 
αυτό θα γίνονταν μαθήματα σε δοκίμους. Ο κυβερνή-
της ήταν ο πλοίαρχος α΄ τάξης Ραφαήλ και ύπαρχος ο 
υποπλοίαρχος Παλάσκας.

Ο κυβερνήτης όμως, ο οποίος ήταν ναυμάχος 
του 1821, ήταν πολύ δύσκολο να ενστερνιστεί τις νέες 
αντιλήψεις που εξέφραζε ο Λ. Παλάσκας. Έτσι δεν άρ-

γησαν να αρχίσουν οι συγκρούσεις και ο κυβερνήτης 
υπέσκαπτε τον Παλάσκα με το να αθωώνει δοκίμους 
στους οποίους ο δεύτερος ζητούσε να επιβληθεί τι-
μωρία. Λόγω αυτής της σύγκρουσης το Ναυτικό Παι-
δευτήριο επί του «Λουδοβίκου», αν και ξεκίνησε ελπι-
δοφόρα, τελικά απέτυχε και από την αποχώρηση του 
Παλάσκα την 29η Μαΐου του 1847, υπολειτουργούσε 
με αποτέλεσμα ο υπουργός των Ναυτικών να ζητήσει 
με αναφορά προς τον βασιλέα, το 1851 την διάλυσή 
του, το οποίο και έγινε.

Οι δόκιμοι του Ναυτικού συνέχισαν να εκπαιδεύ-
ονται και στο σχέδιο του οργανισμού της Σχολής των 
Ευελπίδων οριζόταν ότι η εκπαίδευση όλων των μαθη-
τών ήταν 4 έτη, ενώ στις δύο τελευταίες τάξεις δινόταν 
ειδική εκπαίδευση στους αξιωματικούς του Πυροβολι-
κού, του Μηχανικού και των Γενικών Επιτελών. Οι μα-
θητές οι προοριζόμενοι για το Ναυτικό ονομάζονταν 
«υποδόκιμοι» ξεκινούσαν την εκπαίδευση από την 4η 
τάξη τελείωναν στην 5η, οπότε και πήγαιναν στο Ναυ-
τικό. Όμως, ούτε αυτό το σύστημα εφαρμόστηκε και 
ορίζονταν απευθείας δόκιμοι.

Στην ταραγμένη περίοδο της μεσοβασιλείας, τον 
Νοέμβριο του 1862 η προσωρινή Κυβέρνηση αποφά-
σισε να θέσει σε λειτουργία «Ναυτική Σχολή» επί του 
ατμοδρόμωνα «Ελλάς». Είχε καθοριστεί ότι οι σπου-
δαστές θα ήταν και μέλη του πληρώματος του πλοίου, 
ενώ όλα τα μαθήματα θα διδάσκονταν από αξιωμα-
τικούς, εκτός από τα ναυκληρικά, τα οποία ανατέθη-
καν στους πιο έμπειρους ναυκλήρους. Διευθυντής 
ορίστηκε ο πλωτάρχης Α. Κουμελάς και καθηγητές 
οι υποπλοίαρχοι Βασίλειος Κοκονέζης και Γεώργιος 
Πιπίνος. Όμως η λειτουργία και αυτής της ναυτικής 
σχολής ματαιώθηκε, γιατί ο κυβερνήτης του «Ελλάς», 
Δημήτριος Σαχτούρης, δεν θεωρούσε το πλοίο κατάλ-
ληλο για λειτουργία ναυτικής σχολής.

Επτά μήνες αργότερα αποφασίστηκε η λειτουργία 
άλλης Ναυτικής Σχολής, αυτή την φορά στον πάρωνα 
«Αθηνά» που εκτελούσε χρέη ακταιωρού του Πειραιά. 
Διευθυντής της Σχολής διορίστηκε ο πλωτάρχης Ιω-
άννης Θαιράκης και καθηγητές οι υποπλοίαρχοι Βα-
σίλειος Κοκονέζης και Γεώργιος Πιπίνος καθώς και ο 
κυβερνήτης του «Αθηνά» Δημήτριος Λάσκαρης.

Αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πιο οργανωμένα 
και πιο ευοίωνα για την λειτουργία της Σχολής, κα-
θώς το πλοίο αυτό ταξίδευε ελάχιστα, οι καθηγητές 
και ο διευθυντής είχαν εμπειρία από λειτουργία Σχο-
λών, ενώ αναθεωρήθηκαν τα προσόντα κατατάξεως 
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δοκίμου β΄ και α΄ τάξεως και ορίστηκε σαφώς ότι οι 
δόκιμοι οφείλουν να υπηρετούν συνέχεια στα πλοία, 
δεν επιτρέπεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα, δεν δι-
ορίζονται και δεν προάγονται σε αξιωματικούς αν δεν 
υπάρχουν κενές θέσεις και απολύονται αν αποτύχουν 
στις εξετάσεις. Οι εξετάσεις διεξάγονται δημόσια στη 
Σχολή από τριμελή επιτροπή, η οποία αποφαίνεται κα-
τά πλειοψηφία.

Εν τούτοις, και σε αυτή την ναυτική σχολή υπήρχαν 
βασικά μειονεκτήματα. Το κυριώτερο είχε να κάνει με 
τους δοκίμους. Πολλοί δόκιμοι είχαν κληθεί να σπου-
δάσουν στη Σχολή αναδρομικά ενώ υπηρετούσαν ήδη 
στα πλοία. Αποτέλεσμα ήταν ότι στους δοκίμους που 
είχαν καταταγεί από τον Νοέμβριο του 1861 μέχρι τον 
Απρίλιο του 1863, ο μικρότερος ήταν 20 ετών και ο 
μεγαλύτερος 37. Τον Ιούλιο του 1864 οι αποτυχόντες 
«υπερήλικες» δόκιμοι διαμαρτυρήθηκαν στο Υπουρ-
γείο, γιατί εξετάστηκαν με πολύ νεώτερούς τους στην 
ηλικία, οι οποίοι είχαν διδαχθεί πρόσφατα τα μαθήμα-
τα, ενώ αυτοί υπερτερούσαν σε «ναυτική εμπειρία». Το 
Υπουργείο όταν πήρε τις αναφορές, ζήτησε από την 
επιτροπή να εξετάσει ποιοι από τους αποτυχόντες δο-
κίμους ήταν σε θέση να υπηρετήσουν σε πλοία. Τότε 
η επιτροπή τους έκρινε όλους κατάλληλους λέγοντας 
ότι αν και η προχωρημένη τους ηλικία εμπόδιζε την 
«περαιτέρω μάθηση», στα πλοία θα μπορούσαν να μά-

θουν ό,τι πρέπει να γνωρίζει ένας αξιωματικός μέσα 
στη δουλειά.

Τον Αύγουστο του 1864 συνεστήθη μία επιτροπή 
αξιωματικών του Στρατού στην οποία συμμετείχε και 
ο υποπλοίαρχος Πιπίνος, που ως αποστολή είχε την 
σύνταξη νέου οργανισμού της Σχολής Ευελπίδων, 
προκειμένου να συγχωνευτεί με αυτή η Ναυτική Σχο-
λή. Ο Πιπίνος όμως συνέταξε έκθεση και την υπέβαλε 
στο Υπουργείο στην οποία υπεστήριζε ότι δεν έπρεπε 
αυτές οι δύο Σχολές να συγχωνευτούν. Τα επιχειρήμα-
τά του ήταν πρώτον, ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης, 
εκτός από το Βέλγιο, είχαν ξεχωριστές σχολές για το 
Στρατό και το Ναυτικό και δεύτερον, ότι η ίδια η φύση 
των δύο Όπλων επέβαλε διαφορετική εκπαίδευση. 
Η επιτροπή συμφώνησε με την έκθεση Πιπίνου και 
συνέταξε πρωτόκολλο στο οποίο ανέφερε τις αυτές 
απόψεις.

Κατόπιν τούτου, η Ναυτική Σχολή συνέχισε να 
λειτουργεί και μεταφέρθηκε τον Απρίλιο του 1865 
στο «Μεσολόγγι», η οποία ήταν η κορβέτα «Λουδοβί-
κος» που άλλαξε όνομα μετά την έξωση του Όθωνα. 
Άμεσα συγκροτήθηκε επιτροπή από τους Κουμελά, 
Πιπίνο και Κοκονέζη για να συντάξει τον οργανισμό 
λειτουργίας της.

Η εκπαίδευση των νέων δοκίμων άρχισε χωρίς η 
σχολή να έχει ακόμα οργανισμό και λαμβάνονται απο-

Ο ατμοδρόμων «Ελλάς». Για πολλά χρόνια ήταν το μοναδικό αξιόμαχο πλοίο του Ναυτικού. Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει ναυτικές σχολές. Εδώ η «Ελλάς» 
στεγάζει τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (1891-1905). Έχουν αφαιρεθεί όλα τα πυροβόλα και οι ιστοί, εκτός του πρυμναίου, στον οποίο παρέμειναν μερικές κεραίες και 
επιστήλια για να εξασκούνται οι δόκιμοι στους χειρισμούς (Ο Ελληνικός Στόλος στις Αρχές του 20ού Αιώνα. Φωτογραφικές Μνήμες Ναυάρχου Νικολάου Μακκά, Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο).
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σπασματικά μέτρα για να οργανωθεί η εσωτερική υπη-
ρεσία και η εκπαίδευση. Τα διδασκόμενα μαθήματα 
αυξάνονται σε 22, ενώ η φοίτηση στη σχολή διαρκεί 
δύο σχολικές τάξεις. Για πρώτη φορά διορίζονται και 
πολίτες καθηγητές, ο Αριστοτέλης Τσάτσος στα Ελλη-
νικά, τη Γεωγραφία και την Ιστορία και ο Γρηγόριος 
Ασπρέας στα Γαλλικά.

Δυστυχώς όμως και πάλι δεν κατάφερε να λειτουρ-
γήσει η σχολή λόγω των συνεχόμενων επεμβάσεων 
του Υπουργείου που εξυπηρετούσε πολιτικές σκοπι-
μότητες και αξιώσεις για τα πατρογονικά αξιώματα. 
Η έλλειψη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας διευ-
κόλυνε τις έξωθεν παρεμβάσεις. Μερικοί δόκιμοι δεν 
παρακολουθούσαν τακτικά τα μαθήματα, άλλοι ούτε 
καν έμεναν στο πλοίο. Όσοι θεωρούσαν ότι η επιτροπή 
που θα τους εξέταζε, δεν θα τους «περνούσε», δεν 
παρουσιάζονταν και κατόρθωναν να εξεταστούν αρ-
γότερα από άλλη επιτροπή.

Με αυτές τις καταστάσεις η φοίτηση των δοκίμων 
δεν κρίθηκε αποδοτική και άρχισε να επανεξετάζεται 
το ενδεχόμενο να ενταχθούν οι ναυτικοί δόκιμοι στη 
Σχολή Ευελπίδων. Οι τελευταίες εξετάσεις έγιναν τον 
Σεπτέμβριο του 1871 και η Σχολή έπαψε να υπάρχει 
χωρίς να υπάρχει επίσημη πράξη κατάργησής της.

Από το 1871 έως το 1881 επικρατεί αναρχία στην 
ναυτική εκπαίδευση. Πάρα πολλοί δόκιμοι που κατετά-
γησαν αυτήν την περίοδο ήταν γόνοι αρχοντικών οικο-
γενειών ή Ναυμάχων του 1821. Το 1875 διορίζεται δόκι-
μος μόνο ο Ανδρέας Ν. Μιαούλης, ενώ στην συνέχεια 
διορίσθηκαν άλλοι τέσσερις δόκιμοι. Ένας μάλιστα από 
αυτούς τους τέσσερις τελευταίους, ήταν και ο μετέπειτα 
ναύαρχος και Νικητής των Βαλκανικών Πολέμων, Παύ-
λος Κουντουριώτης, ο οποίος όμως είχε την τύχη να το-
ποθετηθεί στην «Βασίλισσα Όλγα» και να εκπαιδευθεί 
από τον κυβερνήτη της Λεωνίδα Παλάσκα.

Από το 1874 αρχίζουν και επανέρχονται οι απόψεις 
περί ιδρύσεως ναυτικής σχολής σε κάποιο πλοίο, ενώ 
τότε ακούγεται για τελευταία φορά η φωνή του Πα-
λάσκα. Αυτός ο σοφός αξιωματικός, που τόσα πολλά 
προσέφερε στο Πολεμικό Ναυτικό, απέστειλε με την 
ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυ-
τικών, επιστολή με την οποία υποστήριζε: Πρώτο, ότι εί-
ναι άσκοπη η εισαγωγή δοκίμων στη Σχολή Ευελπίδων, 
δεύτερο, ότι η ναυτική εκπαίδευση απαιτείται να ξεκι-
νάει σε πολύ νεαρή ηλικία και τρίτο, ότι η εισαγωγή των 
δοκίμων πρέπει να γίνονται από δημόσιες εξετάσεις 
και όχι να διορίζονται αυθαίρετα από το Υπουργείο.

Το 1877 καλείται Γάλλος ναυπηγός για να εξετάσει 
αν ο ατμοδρόμων «Ελλάς» μπορεί να επισκευαστεί και 
να χρησιμοποιηθεί ως Σχολή, εν τούτοις οι ναυτικοί δό-
κιμοι συνεχίζουν να εισάγονται στη Σχολή Ευελπίδων.

Το 1880 έντεκα αποφοιτήσαντες «ναυτικοί υπότρο-
φοι» από την Σχολή Ευελπίδων τοποθετούνται στον 
πάρωνα «Άρης» για τρίμηνη εκπαίδευση. Η εκπαίδευ-
ση αυτών των δοκίμων άρχισε με μαθήματα στη Σχολή 
Ναυκλάστρων (Τορπιλών) και στις αρχές Μαρτίου του 
1881 έκαναν έναν δεκαπενθήμερο εκπαιδευτικό πλου. 
Στις 20 Μαρτίου ονομάστηκαν «δόκιμοι β΄ τάξεως» και 
τον Ιούνιο τοποθετήθηκαν στα πλοία του Στόλου.

Όσο αφορά το Σώμα των υπαξιωματικών, η πρώτη 
προσπάθεια τακτοποίησής του έγινε το 1858 με τη σύ-
σταση επιτροπής αποτελούμενη από τους πλωτάρχες Λ. 
Παλάσκα, Δ. Σαχίνη και Α. Κουμελά. Η επιτροπή αυτή 
θα είχε ως καθήκον την εκκαθάριση του Σώματος των 
υπαξιωματικών από τα γηραιά και μη αποδοτικά στελέ-
χη, τη βαθμολόγηση και κατάταξη των όσων θα απέμε-
ναν καθώς και την θέσπιση κανονιστικών διατάξεων. 

Οι υπαξιωματικοί διαιρέθηκαν σε δύο κατηγορίες, 
τους μάχιμους και τους άμαχους. Οι μάχιμοι διαιρού-
νταν σε τρεις κλάδους, των αρμένων, του πυροβολι-

Ο Πάρων «Άρης». Το ιστορικό πλοίο του Αναστ. Τσαμαδού. Μετονομάστηκε το 1831 
σε «Αθηνά» και το 1879 εκ νέου σε «Άρης» (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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κού και της πηδαλιουχίας και υπήρχαν τρεις βαθμοί, 
του κελευστού, του υποκελευστού και του διόπου. Οι 
δε άμαχοι χωρίζονταν σε δύο κλάδους, τους μηχανι-
κούς και τους ξυλουργούς και οι βαθμοί ήταν μηχανι-
κοί και υπομηχανικοί και ξυλουργοί και υποξυλουργοί 
αντίστοιχα.

Όσο αφορά την κατηγορία των μαχίμων, οι δίο-
ποι επιλέγονταν από ναύτες α΄ τάξεως που είχαν ένα 
χρόνο θαλάσσια υπηρεσία και προτείνονταν από τον 
κυβερνήτη τους. Κανένας δεν προβιβαζόταν σε κελευ-
στή ή υποκελευστή εάν δεν υπηρετούσε στον κλάδο 
του ένα τουλάχιστον χρόνο και δεν κρινόταν άξιος 
προβιβασμού μετά από εξέταση στο ναύσταθμο.

Οι ειδικότητες των σιδηρουργών, των θερμαστών, 
των καδοποιών και των οπλοποιών έπαψαν να ανή-
κουν στους υπαξιωματικούς και θα κατατάσσονταν 
στο Ναυτικό ως τεχνίτες (διανάκται). Μετά τις εξετά-
σεις που διενήργησε η προαναφερθείσα επιτροπή 
από τους 85 υπαξιωματικούς έμειναν οι 50. Όσοι δεν 
κρίθηκαν ικανοί ή αποστρατεύθηκαν ή μετατάχθηκαν 
στον Λόχο των Πρεσβυτών2.

Πρώτη προσπάθεια για σύσταση Σχολής Ναυτο-
παίδων έγινε με το Διάταγμα της 17ης Μαρτίου 1879 
το οποίο την τοποθετούσε στον πάρωνα «Αθηνά» το 
οποίο το ίδιο έτος πήρε και πάλι το όνομα «Άρης». 
Οι εισακτέοι παίδες έπρεπε να έχουν συμπληρώσει 
τα 12 χρόνια αλλά να μην είναι πάνω από 13 (μετα-
γενέστερος νόμος επέτρεπε εισαγωγή παίδων 14-16 
ετών με διετή θητεία μετά από την συγκατάθεση των 
γονέων), να γνωρίζουν να γράφουν και να διαβάζουν 
μέχρι το επίπεδο της έκτης τάξης του αλληλοδιδακτι-
κού σχολείου, ενώ κρίνονταν και από υγειονομική 
επιτροπή. 

Η εκπαίδευσή τους ήταν τετραετής και το πρόγραμ-
μα σπουδών τους περιελάμβανε θεωρητικά μαθήματα 

2  «Ένα από τα έργα της [αντιβασιλείας του Όθωνα] ήταν και η ίδρυση του σώματος 
των πρεσβυτών “Veterans” [...]. Το σώμα των πρεσβυτών το πλαισίωναν γενναίοι 
ναυτικοί που και την ζωή τους και την περιουσία τους διακινδύνευσαν ή θυσίασαν 
για την πατρίδα τους, αποκτώντας έτσι το δικαίωμα για διεκδίκηση κάποιας θέσης 
στην πολιτεία. Οι αγωνιστές αυτοί ήταν ναυμάχοι, άνθρωποι όλοι κάποιας προχω-
ρημένης ηλικίας, άνω των 50 ετών, βετεράνοι των θαλασσινών αγώνων, χωρίς 
πόρους, σύνταξη, συνωστίζονταν κοντά στα εθνικά καταστήματα προσπαθώντας να 
αποσπάσουν καμιά υπόσχεση για μια θέση ή παροχή από τους αρμόδιους συνα-
γωνιστές [...]. Προσπαθώντας λοιπόν η αντιβασιλεία να μετριάσει τις οικονομικές 
δυσκολίες που υπήρχαν μεταξύ των αγωνιστών, αποφάσισε την δημιουργία του 
σώματος των Πρεσβυτών (Veterans) στο Ναύσταθμο του Πόρου με το Διάταγμα της 
25ης Απριλίου 1834» (Ν. Τσαπράζη, πλοιάρχου (Ο) Π.Ν. Ο Πολεμικός Ναύσταθμος 
Σαλαμίνος, Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού, 1991).

(όπως Ελληνικά, Ιστορία, Αριθμητική κ.λπ.) αλλά και 
πρακτικά - ναυτικά. Την εκπαίδευση συμπλήρωναν γυ-
μνάσια πεζικού, πυροβολικού και ιστίων. Οι παίδες οι 
οποίοι κατάφερναν να αποφοιτήσουν τοποθετούνταν 
σε διάφορες υπηρεσίες του Στόλου, ενώ από το 20ό 
έτος μέχρι το 23ο διαγωνίζονταν για τις κενούμενες 
θέσεις των υπαξιωματικών και αν δεν τα κατάφερναν, 
ετίθεντο στην εφεδρεία βάσει του νόμου. Ο αριθμός 
των παίδων που θα εκπαιδεύονταν στη Σχολή ορίστηκε 
στους 60.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης πρέπει να τοποθε-
τηθεί και η πρώτη προσπάθεια σύστασης ναυτικού 
περιοδικού. Πράγματι λοιπόν το 1842 ο σημαιοφόρος 
Γεράσιμος Ζωχιός εξέδωσε το περιοδικό «Πολικός 
Αστήρ», το οποίο εκτός από ενημερωτικά ζητήματα, 
είχε κυρίως εκπαιδευτικά. Ο σκοπός του ήταν κυρί-
ως η εκπαίδευση των αξιωματικών. Οι περισσότεροι 
όμως αξιωματικοί δεν γράφτηκαν συνδρομητές είτε 
γιατί ήταν αγράμματοι, είτε γιατί δεν είχαν ενδιαφέρον 
για τη θεματολογία του περιοδικού. Στον Ζωχιό επίσης 
οφείλουμε την ίδρυση του Ναυτικού Απομαχικού Τα-
μείου καθώς και τον αρχικό καταρτισμό της βιβλιοθή-
κης του Υπουργείου των Ναυτικών.

η εποχή του εκσυγχρονισμού
Η εποχή από το 1881 μέχρι το 1909 που πραγματοποι-
είται το Κίνημα του Στρατιωτικού Συνδέσμου, μπορεί 
να λεχθεί ότι χαρακτηρίζεται από την πορεία προς τον 
εκσυγχρονισμό. 

Η περίοδος αυτή μπορεί να χωριστεί συμβατι-
κά σε δύο περιόδους, στην τρικουπική (1882-1895), 
στην οποία κυριαρχεί το όραμα εκσυγχρονισμού του 
μεγάλου πολιτικού Χαρίλαου Τρικούπη και η μετα-τρι-
κουπική, όπου η πορεία προς τον εκσυγχρονισμό του 
κράτους δεν σταματά εντελώς, αλλά αναστέλλεται σε 
πολλούς τομείς λόγω έλλειψης πολιτικού ανδρός ικα-
νού να «σηκώσει» τις εξελίξεις στις πλάτες του.

Βασικό μέλημα του Χαρίλαου Τρικούπη ήταν η ανά-
πτυξη των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας, ώστε 
να γίνει ανταγωνιστική οικονομία. Αυτό ο Τρικούπης το 
προσπάθησε με το να ανορθώσει τη χώρα σε όλους 
τους τομείς. Πρώτιστο μέλημά του ήταν η δημιουργία 
του πάγιου κοινωνικού κεφαλαίου της χώρας, δηλαδή 
η κατασκευή δρόμων, σιδηροδρόμων κ.λπ. Οι πιο σύ-
ντομες και εύκολες μετακινήσεις συνέβαλαν στην ανά-
πτυξη της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής. Στη 
συνέχεια προσπάθησε με διάφορα νομοθετήματα να 
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οργανώσει τον δημόσιο τομέα με την θέσπιση τυπικών 
αξιοκρατικών κριτηρίων για τους δημόσιους υπαλλή-
λους, ούτως ώστε να αντιμετωπιστούν οι πελατειακές 
σχέσεις που ταλάνιζαν την χώρα. Ακόμη καταβλήθηκε 
σημαντική προσπάθεια για τη μείωση της εγκληματικό-
τητας και την εμπέδωση της τάξης στη χώρα, κυρίως 
στην ύπαιθρο με την αναδιοργάνωση της Χωροφυ-
λακής και την εκκαθάρισή της από τα διεφθαρμένα 
στοιχεία, ενώ εκσυγχρονίσθηκε το νομοθετικό πλαίσιο 
των συναλλαγών και διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις 
διευκόλυναν τις οικονομικές δραστηριότητες.

Ο Τρικούπης είχε βασικό άξονα της πολιτικής του 
την αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων. Πήρε 
μέτρα για την αποπολιτικοποίηση των αξιωματικών, 
εκσυγχρόνισε την εκπαίδευση (αυτή την περίοδο ιδρύ-
εται η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων), αλλά και το υλικό και 
τον εξοπλισμό (τότε αγοράστηκαν από την Γαλλία τα 
τρία θωρηκτά «Ύδρα», «Σπέτσαι» και «Ψαρά»). Αυτός 
ο εκσυγχρονισμός του Ναυτικού θα καταστήσει την 
Ελλάδα την πιο ισχυρή ναυτική δύναμη στην Ανατολική 
Μεσόγειο.

Μετά την «πτώση» του Τρικούπη στην περίοδο μέ-
χρι και το 1900 ο εκσυγχρονισμός συνεχίζεται με πιο 
αργούς ρυθμούς λόγω της πτώχευσης του 1893 και 
της ανυπαρξίας συνεχιστή του τρικουπικού οράματος. 
Εν τούτοις η ήττα στον Ελληνο-τουρκικό Πόλεμο του 
1897 δημιούργησε νέους προβληματισμούς οι οποί-
οι οδήγησαν στο Κίνημα στου Γουδή (15 Αυγούστου 
1909). Από εκεί θα ξεκινήσει μια νέα ανανεωτική προ-
σπάθεια με πρωτεργάτη τον Ελευθέριο Βενιζέλο.

η γαλλική Ναυτική Αποστολή  
υπό τον υποναύαρχο λεζέν (Lejeune)  
και η Ναυτική Εκπαίδευση
Η πρώτη σκέψη του Χ. Τρικούπη για να οργανώσει το 
Πολεμικό Ναυτικό ήταν να μετακαλέσει αλλοδαπούς 
αξιωματικούς. Η Γαλλική Αποστολή βρισκόταν στην 
Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 1884 με Αρχηγό τον Υπο-
ναύαρχο Charles Joseph-Laurent Lejeune και μέλη 
της τον αντιπλοίαρχο Marie-Leon Vidal, τον ναυπηγό 
Adolphe-Francois-Eugene Dupont, τον φροντιστή 
Pierre-Marie Preaubert και τους κελευστές Verdolin 
και Rougeot. Η Γαλλική Ναυτική Αποστολή πραγμα-
τικά δούλεψε με ζήλο, ενώ οι χρηματικές απολαβές 
των μελών της λίγο διέφεραν από αυτές που έπαιρναν 
στην Γαλλία.

Η οργανωτική προσπάθεια της Αποστολής μετα-

φράστηκε σε μια πληθώρα νομοθετημάτων που αφο-
ρούσαν τον ιματισμό των στελεχών, τη μισθοδοσία, την 
εκπαίδευση, τις λιμενικές αρχές, τη ναυτική στρατο-
λογία, την οικονομική υπηρεσία, τη σύνταξη σηματο-
λογίου, τον Γενικό Οργανισμό των πληρωμάτων του 
Στόλου, τη σύσταση Ναυτικού Νοσοκομείου, τη μισθο-
δοσία των τεχνιτών των συνεργείων του εργοστασίου 
του Ναυστάθμου, την κατάσταση των υπαξιωματικών 
κ.λπ.

Από τον Μάιο του 1882 έως τον Δεκέμβριο του 
1884 λειτούργησε ναυτική σχολή στον πάρωνα «Άρης». 
Τον Σεπτέμβριο του 1882 πραγματοποιήθηκε με τον 
πάρωνα «Άρης» ο πρώτος πραγματικός εκπαιδευτικός 
πλους δοκίμων. Το πλοίο επισκέφθηκε έντεκα λιμάνια 
της Μεσογείου και έφθασε μέχρι την Λισαβόνα. Η επι-
στροφή του «Άρης» στον Πειραιά έτυχε λαμπρής υπο-
δοχής καθώς γύρω του έπλεαν λέμβοι με συγγενείς 
και φίλους των δοκίμων, από το καταδρομικό «Ναύαρ-
χος Μιαούλης» και από τα ξένα πολεμικά παιανιζόταν 
ο εθνικός ύμνος, ενώ ο ίδιος ο βασιλέας παρακολου-
θούσε επί μίας ατμακάτου. Τον Δεκέμβριο του 1884 οι 
δόκιμοι μετατέθηκαν στον Στόλο και η Σχολή διαλύθη-
κε γιατί είχε αρχίσει να λειτουργεί στον ατμοδρόμωνα 
«Ελλάς» η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν από τους σημαντικότερους πολιτικούς του νέου 
Ελληνισμού. Τον διέκρινε ακλόνητη πίστη στα κοινοβουλευτικά ιδεώδη και στον 
εκσυγχρονισμό (Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη).
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Τους τελευταίους μήνες του 1883 ανατέθηκε στον 
πλωτάρχη Ηλία Κανελλόπουλο, τμηματάρχη προσω-
πικού του Υπουργείου Ναυτικών, η σύνταξη των σχε-
τικών οργανισμών και κανονισμών. Ο Κανελλόπουλος 
συνέταξε πέντε νομοσχέδια, που με βάση τις ανά-
λογες γαλλικές διατάξεις, κάλυπταν με λεπτομέρεια 
όλους τους τομείς λειτουργίας της Σχολής. Η αξία 
της εργασίας του αποδεικνύεται από το γεγονός ότι 
ο οργανισμός αυτός διατηρήθηκε εν ισχύ 34 χρόνια, 
περισσότερα από κάθε άλλον. Τα θέματα εξετάσεων, 
εκπαίδευση, εκπαιδευτικών πλόων, αδειών, ποινών και 
εσωτερικής υπηρεσίας καθορίστηκαν με σαφήνεια. Το 
επιτελείο της Σχολής αποτελείται από τον διοικητή, τον 
υποδιοικητή που εκτελεί και χρέη διευθυντή σπουδών, 
τέσσερις υποπλοιάρχους επιτηρητές, ιερέα, ιατρό και 
φροντιστή. 

Τον Μάιο του 1884 έγιναν εισαγωγικές εξετάσεις 
για την κατάταξη 24 δοκίμων. Έλαβαν μέρος 45 υπο-
ψήφιοι και πέτυχαν 21, από τους οποίους 8 ήταν πρώην 
ναυτικοί υπότροφοι της Σχολής Ευελπίδων (έτσι ονομά-
ζονταν οι αποφοιτήσαντες από την Σχολή του Στρατού 
που προορίζονταν για το Ναυτικό). Τον Ιούλιο ανέλαβε 
διοικητής της Σχολής και κυβερνήτης του «Ελλάς» ο 
Κανελλόπουλος και στις 4 Αυγούστου εισήχθησαν οι 
νέοι δόκιμοι. Στις 8 Αυγούστου έγιναν με κάθε επι-
σημότητα τα εγκαίνια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων 
και δυστυχώς ο Λεωνίδας Παλάσκας, του οποίου το 
όραμα γινόταν πραγματικότητα, δεν πρόλαβε να ζήσει 
αυτήν την αλλαγή των καιρών...

Η λειτουργία της Σχολής ήταν ομαλή από τον 
πρώτο χρόνο. Τον Σεπτέμβριο έγινε ο πρώτος στρατι-
ωτικός περίπατος, τον Νοέμβριο επιθεώρηση από τον 
Υπουργό των Ναυτικών, τον Ιούνιο οι εξετάσεις των δο-
κίμων παρουσία του Υπουργού των Ναυτικών και του 
Αρχηγού της Γαλλικής Αποστολής. Στη Σχολή δίδαξαν 
καταξιωμένοι στρατιωτικοί αλλά και πανεπιστημιακοί 
δάσκαλοι εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα στην παρε-
χόμενη εκπαίδευση. Εν τούτοις ψυχή της Σχολής ήταν 
ο Η. Κανελλόπουλος. Καθηγητής και συγγραφέας των 
περισσότερων εκπαιδευτικών βιβλίων για τα ναυτικά 
μαθήματα, έκανε τα πάντα για να αποκτήσει η Σχολή 
το απαιτούμενο εκπαιδευτικό επίπεδο.

Το 1885 μεταφέρθηκε η Σχολή στη στεριά, σε μια 
οικία στον Πειραιά, που ανήκε στον έμπορο Θεόφιλο 
Φεράλδη και χρησιμοποιούταν μέχρι τότε ως παράρ-
τημα της Σχολής Ευελπίδων. Εκεί έμεινε 7 χρόνια. 
Η Σχολή οργανώνεται όλο και περισσότερο καθώς 

βελτιώθηκε το επίπεδο των καθηγητών, ενώ το 1887, 
που συμπληρώθηκαν οι τέσσερις τάξεις, έφτασαν να 
φοιτούν 64 δόκιμοι. Κάθε χρόνο εισάγονταν στη Σχο-
λή κατά μέσο όρο 12 δόκιμοι, όπου επιλέγονταν από 
τετραπλάσιο αριθμό υποψηφίων. Απαγορεύτηκαν με 
νόμο οι ατασθαλίες εισαγωγής αποτυχόντων υποψη-
φίων στη Σχολή και επιτράπηκε η φοίτηση αλλοδαπών 
των οποίων ο ένας γονέας ήταν Έλληνας ή Αλβανός. 
Οι εκπαιδευτικοί πλόες γίνονταν μέχρι το 1889 με το 
«Ελλάς», ύστερα με άλλα πλοία σε ελληνικούς και με-
σογειακούς λιμένες. Το 1889 γίνεται η πρώτη κοινωνι-
κή εκδήλωση της Σχολής, η οποία ήταν μια θεατρική 
εσπερίδα, όπου ηθοποιοί ήταν οι ίδιοι οι δόκιμοι. Στην 
εσπερίδα αυτή προσήλθαν πάρα πολλές οικογένειες 
του Πειραιά και των Αθηνών καθώς και όλοι οι μαθη-
τές της Σχολής των Ευελπίδων και οι καθηγητές και 
των δύο Σχολών.

Το 1888 αποφοίτησαν οι πρώτοι δόκιμοι που ονο-
μάστηκαν σημαιοφόροι και ο Ναύαρχος Lejeune κατά 
την αποχώρησή του το 1890 εξέφρασε την βεβαιότητα 
ότι με αυτούς τους νέους αξιωματικούς, το ελληνικό 
Πολεμικό Ναυτικό θα μπορούσε να αναπτυχθεί χωρίς 
την παρουσία ξένων αποστολών. Το 1890 παρέδωσε 
την Διοίκηση της Σχολής ο Η. Κανελλόπουλος και το 
1895, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του, αναρτήθηκε 
στο γραφείο του Διοικητή της Σχολής η εικόνα του 
τιμής ένεκεν.

Το 1891 αποφασίστηκε η επαναφορά της Σχολής 
στο «Ελλάς» μάλλον για οικονομικούς λόγους. Για 
να καλυφθούν οι όλο και αυξανόμενες ανάγκες της 
Σχολής έγιναν πολλές μετασκευές στο «Ελλάς», όπου 
αφαιρέθηκαν όλα τα πυροβόλα και οι ιστοί, εκτός του 
πρυμναίου, στον οποίο παρέμεναν μερικές κεραίες και 
επιστήλια για να εξασκούνται οι δόκιμοι στους χειρι-
σμούς. Η Σχολή έμεινε στο «Ελλάς» για 13 έτη.

Ως εκπαιδευτικά πλοία χρησιμοποιήθηκαν μέχρι 
το 1902 οι ατμομυοδρόμωνες, γνωστοί με το όνομα 
«Ποταμοί» («Αλφειός», «Αχελώος», «Ευρώτας» και 
«Πηνειός», ναυπηγήσεως 1885) και τα επόμενα χρόνια 
το καταδρομικό «Ναύαρχος Μιαούλης» με το οποίο 
εκτελέστηκαν από το 1900 έως το 1902 οι υπερωκε-
άνιοι πλόες των δοκίμων, όπου περιλαμβάνονταν και 
αμερικανικοί λιμένες.

Το 1905 η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων απέκτησε ιδιό-
κτητες εγκαταστάσεις στην ξηρά. Το ότι η Σχολή έπρε-
πε να λειτουργεί στην ξηρά είχε αναγνωριστεί από χρό-
νια, αλλά η κακή οικονομική κατάσταση του Κράτους 
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εμπόδιζε την πραγματοποίηση αυτής της κατεύθυν-
σης. Αυτό το πρόβλημα το έλυσε το κληροδότημα του 
Παντελή Βασσάνη. Ο Βασσάνης είχε γεννηθεί το 1830 
στην Πορταριά της Θεσσαλίας από φτωχή οικογένεια. 
Μετά από περιπλανήσεις βρέθηκε στην Αίγυπτο όπου 
και πλούτισε. Όταν πέθανε το 1891, κληροδότησε στο 
ελληνικό Κράτος το 60% της περιουσίας του, 48.000 
λίρες Αγγλίας από τις οποίες 500.000 χρυσά φράγκα 
για την ανέγερση Ναυτικής Σχολής. Με τους τόκους 
των υπολοίπων θα στέλνονταν οι καλύτεροι μαθητές 
της για μετεκπαίδευση στο εξωτερικό.

Οι ενέργειες ανέγερσης άρχισαν αμέσως το 1892, 
ενώ στις 10 Μαρτίου του 1901 έγινε η τελετή κατάθε-
σης του θεμέλιου λίθου παρουσία όλης της βασιλικής 
οικογένειας. Η ανέγερση τελείωσε το 1904 και στις 3 
Οκτωβρίου 1905, μετά τον εκπαιδευτικού πλου και τη 
θερινή άδεια, οι δόκιμοι εγκαταστάθηκαν στις νέες 
εγκαταστάσεις. Τότε υπήρχαν τρία κτήρια, το κεντρι-
κό, κατάλληλο για την πλήρη εξυπηρέτηση 40 δοκίμων, 
το οίκημα του διοικητή/ υποδιοικητή και το θεραπευ-
τήριο. Το 1905 η Σχολή απέκτησε αυτοκίνητο για τη 
μεταφορά των καθηγητών. Τον αυτό χρόνο έγιναν στο 
αμφιθέατρο και τα εργαστήριά της για τα μαθήματα 
ηλεκτρισμού και εκρηκτικών Υλών του σχολείου τορ-
πιλητών αξιωματικών. 

Το 1911 για την εκτέλεση του δεύτερου όρου της 
διαθήκης Βασσάνη, ρυθμίστηκαν τα προσόντα και ο 
τρόπος επιλογής εκείνων που θα στέλνονταν για με-

τεκπαίδευση στο εξωτερικό. Τα προσόντα αναθεω-
ρήθηκαν το 1938 για να είναι δυνατή και η αποστολή 
μηχανικών αξιωματικών.

Οι απόφοιτοι της νέας Σχολής έβλεπαν την δι-
αφορά από τους παλαιούς αξιωματικούς, των οποί-
ων ο συντηρητισμός σταματούσε κάθε προσπάθεια 
ανανέωσης. Στον ατυχή Πόλεμο του 1897 η ανα-
ποτελεσματικότητα των παλαιών αξιωματικών έγινε 
εμφανής, με αποτέλεσμα να κλονιστεί ο σεβασμός 
και η εκτίμηση των νεώτερων αξιωματικών προς το 
πρόσωπό τους. Έτσι λοιπόν το Κίνημα στου Γουδή το 
1909 οδήγησε σε μια εκκαθάριση του σώματος των 
αξιωματικών με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν οι 
35 από τους 40 αρχαιότερους και να παραμείνουν 
μόνο τρεις μη προέλευσης Σχολής Ναυτικών Δοκί-
μων. Το Πολεμικό Ναυτικό αποκτούσε πλέον αξιωμα-
τικούς μορφωμένους και καταρτισμένους, οι οποίοι 
θα οδηγούσαν το Όπλο στις ναυτικές νίκες των Βαλ-
κανικών Πολέμων.

Την περίοδο αυτή οργανώνονται και τα πληρώ-
ματα τα οποία συγκροτούνται από την κατηγορία των 
Μαχίμων και των Επικουρικών υπηρεσιών. Για να γίνει 
κάποιος ναύτης Γ΄ τάξεως έπρεπε να έχει συμπλη-
ρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του, να ήταν 2 χρόνια 
παις ή μαθητευόμενος ναύτης ή να είχε απογραφεί 
ως εργάτης θάλασσας με ένα τουλάχιστον χρόνο 
υπηρεσίας. Ανάλογα προσόντα προβλέπονταν και για 
τους ναύτες Β΄ και Α΄ τάξεως. Οι ναύτες Α΄ τάξεως, 

Οι δύο τιτάνες της ναυτικής εκπαίδευσης: Λεωνίδας Παλάσκας (αριστερά) και Ηλίας Κανελλόπουλος (δεξιά).
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ύστερα από υπηρεσία 6 μηνών και μετά από πρόταση 
του κυβερνήτη του πλοίου, μπορούσαν να εισαχθούν 
σε ειδικές ναυτικές σχολές στη θωρακοβαρίδα «Β. 
Όλγα», στην ατμοφρεγάτα «Ελλάς» και στον πάρω-
να «Άρης». Σε αυτά τα πλοία λειτουργούσαν σχολές 
αρμενιστών, πηδαλιούχων και πυροβολητών. Τη διοί-
κηση των σχολών αυτών την είχε ο κυβερνήτης της 
θωρακοβαρίδος «Β. Όλγα», στις διαταγές του οποί-
ου υπάγονταν και τα άλλα δύο πλοία. Την διδασκαλία 
των μαθημάτων την είχαν αναλάβει οι αξιωματικοί 
των διαφόρων επιστασιών των πλοίων, εκτός από τα 
πεζικά και το πυροβολικό που είχαν ανατεθεί από τον 
υπουργό των Ναυτικών σε αξιωματικούς του πεζικού 
και του πυροβολικού. 

Το 1887 συστάθηκε στον Πόρο το Κεντρικό Προ-
γυμναστήριο με σκοπό την γενική διδασκαλία των μα-
θητευόμενων ναυτών που κατατάσσονταν για πρώτη 
φορά, τη βεβαίωση της ικανότητάς τους καθώς και 
την εξειδίκευσή τους στις διάφορες ειδικότητες. Στο 
Κεντρικό Προγυμναστήριο προβλεπόταν και η προ-
σκόλληση πολεμικού ατμοκίνητου πλοίου με τετρά-
γωνα πανιά για την εκπαίδευση των ναυτών. Ο κυβερ-
νήτης του πλοίου θα ήταν διοικητής της σχολής και ο 
ύπαρχος υποδιοικητής. Το Κεντρικό Προγυμναστήριο 
χορηγούσε διπλώματα διδασκάλου, τεχνίτου μηχανι-
κού, θερμαστού, δύτου, ξυλουργού, ιστιοποιού, δια-
νάκτου, τυμπανιστών, μουσικών, εσχαρέων, διανομέων 
και αποθηκοφυλάκων, οπλιτών θωρακιτών, οιακιστών, 
πυροβολητών και ναυτοπαίδων (οι τέσσερις τελευταίες 
ειδικότητες διδάσκονταν στο πλοίο). 

Αυτή την περίοδο εισάγεται και τελειοποιείται η 
εκπαίδευση στις νάρκες και τις τορπίλες. Ήδη τον Δε-
κέμβριο του 1868 ο μηχανικός Ιάσων Γ. Ζωχιός Β.Ν. 
ανακοίνωσε στο Υπουργείο Ναυτικών ότι γνώριζε τον 
τρόπο να φτιάξει «ύφαλες μηχανές» όπου μπορούν να 
βυθίσουν πλοία και ότι με τις ίδιες μηχανές θα μπορού-
σαν να προστατευτούν και τα λιμάνια. Ανέφερε ακόμη 
ότι αυτές τις μηχανές τις χρησιμοποίησαν οι Αμερικα-
νοί κατά τον πόλεμο της ανεξαρτησίας τους. Σε αυτές 
ακόμη δεν είχε δοθεί κάποια ονομασία. 

Από το 1880 άρχισε να λειτουργεί στον Πειραιά 
ειδικό σχολείο για τα υποβρύχια όπλα τα οποία τότε 
ονομάζονταν γενικά ναύκλαστρα. Το 1884 συστάθηκε 
Σχολή Τορπιλητών στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας για την 
εκπαίδευση αξιωματικών, υπαξιωματικών και ναυτών. 
Τον Ιούνιο του 1887 πραγματοποιήθηκε και η πρώτη 
δοκιμή αμυντικής τορπίλης, τότε έτσι ονομάζονταν οι 

νάρκες, μεταξύ της νησίδας του Αγίου Γεωργίου και 
του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας, παρουσία του αρμό-
διου τμηματάρχη υποπλοιάρχου Θεοχάρη Θεοχάρους 
και του διοικητή του Ναυστάθμου πλοιάρχου Γεωργί-
ου Σταματέλου με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
Το 1886 συστάθηκε και η Διοίκηση Κινητής Άμυνας η 
οποία υπαγόταν στον Διευθυντή του Ναυστάθμου και 
σε αυτήν ενετάχθησαν τα τορπιλοβόλα για την εκπαί-
δευση του προσωπικού τους. 

Το 1888 συστάθηκε η Σχολή Υποβρυχίου Αμύνης 
στην οποία ανήκαν τα σχολεία Σταθμού Αμύνης διάρ-
κειας 4 μηνών για τις νάρκες, της Κινητής Αμύνης δι-
άρκειας 2 μηνών για την εκπαίδευση στις επακόντιες 
και αυτόματες εκσφενδονιζόμενες τορπίλες και αυτό 
των μηχανικών τορπιλητών διάρκειας 4 μηνών. Οι από-
φοιτοι αξιωματικοί ονομάζονταν «αξιωματικοί τορπιλη-
τές» και τοποθετούνταν κυβερνήτες στα τορπιλοβόλα 
ή σε πλοία που διέθεταν τορπιλοσωλήνες.

η Αγγλική Αποστολή υπό τον Ναύαρχο 
τώφνελ (Tuffnell)
Παρόλο που η γαλλική αποστολή υπό τον Ναύαρχο Λε-
ζέν, καθώς ελέχθη, προσέφερε τα μέγιστα στην οργά-
νωση και την ανύψωση της μαχητικής ικανότητας του 
Πολεμικού μας Ναυτικού, εν τούτοις οι πρόοδοι που 
συντελέστηκαν στο υλικό και στις μεθόδους χρησιμο-
ποιήσεώς του κατά την διάρκεια της 25ετίας που μεσο-
λάβησε από την αποχώρηση της Γαλλικής Αποστολής 

Ο Παντελής Βασσάνης
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μέχρι τις παραμονές του Α΄ Βαλκανικού, κατέστησε το 
έργο της παρωχημένο. 

Οι αξιωματικοί και οι άνδρες του Ναυτικού παρα-
κολουθούσαν τις εξελίξεις, αλλά παρόλα αυτά κρίθηκε 
σκόπιμο όπως κληθεί βρετανική ναυτική αποστολή για 
την τελειότερη οργάνωση, ενώ το Ναυτικό προετοιμα-
ζόταν παράλληλα να αποκτήσει και νέες μονάδες. Η 
Βρετανική Ναυτική Αποστολή υπό τον απόστρατο υπο-
ναύαρχο Lionel Grand Tufnell αφίχθη τον Δεκέμβριο 
του 1910.

Πράγματι η Βρετανική Αποστολή ξεκίνησε άμεσα 
το έργο της, το οποίο επιταχύνθηκε και από τα ήδη 
έμπειρα και εκπαιδευμένα στελέχη του Ναυτικού μας. 
Τα γυμνάσια που πραγματοποιήθηκαν ήταν εντατι-
κά και πρωτοφανή σε μέγεθος για την τότε ελληνική 
πραγματικότητα, καθώς συμμετείχαν πάνω από είκοσι 
πλοία με αποτέλεσμα να ανέβει κατακόρυφα η ικανό-
τητα των στελεχών του Ναυτικού μας στην στολοδρο-
μία. Η βρετανική αποστολή εισήγαγε τάχιστα τις νέες 
μεθόδους που εφήρμοζε ήδη το κραταιό Βρετανικό 
Ναυτικό. Επέφερε ολοκληρωτική αλλαγή στο σύστημα 
των ελιγμών καταργώντας τους δύσκολους πλαγιογώ-
νιους ελιγμούς. 

Η βρετανική αποστολή απλούστευσε το σύστημα 
εσωτερικού κανονισμού, εξετύπωσε εγχειρίδιο περί 
«Ναυτικής Τεχνικής» και «Εσωτερικού Κανονισμού» 
ενώ οργάνωσε και τη Σχολή Πυροβολικού κατά το αγ-
γλικό σύστημα. Τέλος ο ίδιος ο Τώφνελ επεξεργάστη-
κε και εφάρμοσε το πρώτο σύγχρονο σηματολόγιο του 
Ναυτικού μας, προσφορά πολύ σημαντική, δεδομένου 
ότι το προηγούμενο σηματολόγιο ήταν απαρχαιωμένο. 

Με την κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού, ο Τώφνελ πα-
ρέμεινε ως τεχνικός σύμβουλος στο Υπουργείο των 
Ναυτικών μέχρι το τέλος του 1913, οπότε και επέ-
στρεψε στην Αγγλία. Όλα τα στελέχη της Bρετανικής 
Aποστολής δούλεψαν με ζήλο και βοήθησαν με τις 
κατευθύνσεις τους στην οργάνωση του Ναυτικού μας 
σε όλους τους τομείς. Ένα Ναυτικό που επέπρωτο να 
κατανικήσει τον εχθρό, να απελευθερώσει τα νησιά 
του Αιγαίου και τελικά να εξασφαλίσει την ελληνική 
κυριαρχία στο Αρχιπέλαγος.

Επίλογος
Η νίκη του Ελληνικού Στόλου επί του Οθωμανικού ήταν 
η κορύφωση μιας προσπάθειας εκπαίδευσης και ορ-
γάνωσης που ξεκίνησε ήδη από την απελευθέρωση 
της Ελλάδος και συνεχίστηκε μέχρι και τις παραμονές 

των Βαλκανικών Πολέμων. Υπήρξαν αναβολές και κα-
θυστερήσεις αλλά πώς, άραγε, θα μπορούσε να γίνει 
διαφορετικά; Το πνεύμα του εκσυγχρονισμού πολλές 
φορές είχε να αντιπαρατεθεί με τις ανθρώπινες αδυ-
ναμίες. Παρόλα αυτά όλα τα στελέχη του Ναυτικού 
διαπνέονταν από φιλοπατρία και αγάπη για το Ναυτικό 
μας. Άμεσα εστάλησαν άνθρωποι να εκπαιδευτούν 
στα σύγχρονα ναυτικά της Δύσης ούτως ώστε να με-
ταλαμπαδευτούν οι γνώσεις στο Ελληνικό Ναυτικό. Η 
ηγεσία του Πολεμικού μας Ναυτικού αναγνώρισε την 
αξία των στελεχών που σπούδασαν στο εξωτερικό χρη-
σιμοποιώντας τα σε καίριες θέσεις για να οργανώσουν 
την εκπαίδευση και τη λειτουργία του.

Εδώ κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν τα λόγια του 
ναυάρχου Επαμεινώνδα Καββαδία, μετέπειτα αρχηγού 
Στόλου κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 
τα οποία συνοψίζουν τους λόγους της νίκης μας στους 
Βαλκανικούς Πολέμους.

Ασκήσεις ναυτικού πυροβολικού (Αρχείο Χαΐτογλου).
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«Εις τοιαύτην κατάστασιν ηθικού και υλικού εύρε 
τον Στόλον μας ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος τον Οκτώ-
βριον του 1912. Ένα Ναυτικόν με παλαιάς παραδό-
σεις, αλλά με σύγχρονον πνεύμα και εκπαίδευσιν, 
έχον επίγνωσιν της ηθικής του υπεροχής έναντι του 
αντιπάλου. Ένα σώμα Αξιωματικών ενθουσιώδες, με 
πατριωτισμό και ζήλον, είχε κατορθώσει χάρις στην 
επιμονήν, την μόρφωσιν και την παραμέλησιν των ιδι-
ωτικών του συμφερόντων, οσάκις δεν συμφέρωσιν 
εις την πολεμικήν παρασκευήν της χώρας, να προ-
παρασκευάσει από τον Στόλον των Ατμομυοδρομό-
νων του 1906 μίαν σύγχρονον Ναυτικήν δύναμιν [...] 
Διαθέτομεν τα πλέον συγχρονισμένα όπλα και εξαρ-
τήματα και, όπερ το σπουδαιότερον, γνωρίζομεν να 
τα χρησιμοποιούμεν».
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Τμήμα του Ναυτικού Συντάγματος στο Βόλο, επιστολικό δελτάριο, έκδοσις Στεφ.Στουρνάρα (Αρχείο αδελφών Χαΐτογλου).
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το Ναυτικόν Σύνταγμα 
1913 (29ον Πεζικόν)
Του Υποναυάρχου Β.Ν. ε.α.
ΠΑΝΑγΙΩτη ΒΑΝΔΩΡΟυ
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Το κείμενο που ακολουθεί είναι αναδημοσίευση 
από το 375ο τεύχος του περιοδικού Ναυτική Επι-
θεώρησις, τόμος 102ος, έτος 1975, έχει δε διατη-
ρηθεί η γλώσσα και η ορθογραφία του αρχικού 
κειμένου.
Το 29ο Ναυτικό Σύνταγμα συγκροτήθηκε από το 
Ναυτικό μετά τη λήξη του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου, 
δεδομένου ότι δεν υπήρχε πλέον ναυτική απειλή 
και έλαβε μέρος στις χερσαίες επιχειρήσεις του 
Β΄ Βαλκανικού Πολέμου.
Ουσιαστικά, το άρθρο αυτό αποτελεί το ημερολό-
γιο του τότε ανθυποπλοιάρχου Βανδώρου.

Μετά το πέρας των εν τω Αιγαίω επιχειρήσεων ο Στό-
λος εκ Μούδρου έπλευσεν εις Θεσσαλονίκην περί τας 
15 Μαΐου 1913. Εκεί ηυπρεπίσθημεν –διότι πλείστοι 
Αξιωματικοί ετρέφομεν γενειάδα– και εις την πόλιν 
ελάβομεν εκ νέου επαφήν με τον κόσμον τον οποίον 
είχομεν επιθυμήσει κατόπιν οκταμήνου σχεδόν εγκλει-
σμού εντός των πλοίων εν Μούδρω.

Μετά την δι’ αγήματος συμμετοχήν την 21 Μαΐου 
εις την ονομαστικήν εορτήν του Στρατηλάτου Βασιλέ-
ως Κωνσταντίνου, το θωρηκτόν «Σπέτσαι» όπου υπη-
ρέτουν απέπλευσε διά Ναύσταθμον. Ημέρας τινάς 
βραδύτερον ήρχισε οργανούμενον το υπό τον αντιπλ. 
Κωνστ. Τυπάλδον Ναυτικόν Σύνταγμα εκ τριών Ταγμά-
των συγκροτηθέν εκ τμημάτων και πληρωμάτων των 
πλοίων του Στόλου, των Επιτάκτων και των ανδρών των 
πυροβολείων Καστέλας, Ψυττάλειας, Πούντας.

Αρχάς Ιουνίου το Σύνταγμα ανεχώρησεν διά Θεσ-
σαλονίκην. Εκεί οι μεν Αξιωματικοί ερράψαμεν στολάς 
εκ μαλλίνου υφάσματος πρασινοχακί, τύπου θερινής 
ναυτ. στολής, μετά βραχείας περισκελίδος και χακί ται-
νιών διά περικνημίδας, χακί επωμίων και καλλυμάτων 
πηλικίου, και ηγοράσαμεν υποδήματα κατάλληλα διά 
πορείαν, υδροδοχείον, αναδιπλούμενην κλίνην, κιβώτι-
ον εκστρατείας. Μας εφοδίασαν δε με δίοπτρα, πιστό-
λιον Μπράουνιγκ, αντίσκηνον. Αλλ’ οι υπαξιωματικοί 
και οι ναύται εξηκολούθουν να φέρουν την μελαίνην 
χειμερινήν ενδυμασίαν με ψάθινον όμως πίλον. Ολίγοι 
μόνον ηγόρασαν υδροδοχεία, οι πλείστοι δε θα εχρη-
σιμοποίουν κενάς φιάλας ζύθου.

Εν Θεσ/νικη, οι μεν Αξιωματικοί εγκατέστημεν ανά 
3-4 εντός Γραφείων του Στρατιωτ. Διοικητηρίου, οι δε 
υπαξιωματικοί και άνδρες εις θαλάμους του παρακειμέ-
νου στρατώνος, με πρώτην μέριμναν την πλύσιν των ξυ-
λίνων δαπέδων – διά να μην λησμονήσωμεν τα πλοία.

Ο Λόχος μας, ανήκων εις το Τάγμα του πλωτάρ-
χου Νικ. Αθανασίου, διοικείτο υπό του υποπλ. Φρα-
γκίσκου Πορτάρου, με ουλαμαγούς τους ανθυποπλ. 
Στυλ. Καστάλην και Παναγ. Βανδώρον, απετελείτο δε 
εκ τεσσάρων διμοιριών ολικής δυνάμεως 208, ήτοι: 
εις τας διμοιρίας: υποκελ. οπλίται 2 και πυροβολ. 1, 
δίοποι πυροβ. 5, οιακιστ. 4, αρμεν. 1 και ναύται 180. Επί 
πλέον είχομεν: Δίοπον νοσοκόμο 1, σύνδεσμον λόχου 
1, σαλπικτάς 2, μαγείρους 2, αποθηκαρ. 1, ιπποκόμον 
1, ημιονηγούς 5, υπηρέτας 2.

Οπλισμός: Οι Αξιωματικοί πιστόλια Μπράουνιγκ, αι 
διμοιρίαι 195 τυφέκια Μάουζερ (εκ τουρκ. λαφύρων).

Μεταγωγικά: 1 ίππος, του Λοχαγού, 5 ημίονοι διά 
μεταφορά μαγειρ. σκευών, κιβωτ φυσιγγίων, νοσοκομ. 
φορείον, αρχείον λόχου, και κιβώτεια εκστρατείας των 
Αξιωματικών.

Εσωτερική Υπηρεσία: Σκοποί, εφοδίαι, πλύσεις 
ιματίων, συσσίτια, κ.τ.λ. ως επί των πλοίων.

Γυμνάσια: Πεζικά, Οπλασκία, λύσις, άρμοσις 
όπλου, αλλ’ ελλειψει χώρου δεν εγίνοντο γυμνάσια 
αραιάς τάξεως.

Επιχειρήσεις
Την 16 Ιουνίου 1913 εξερράγη ο Ελληνο- Βουλγαρικός 
πόλεμος, εν δε τη πόλει της Θεσσαλονίκης εξουδετε-
ρώθησαν οι εις διάφορα κτήρια οχυρωθέντες Βούλ-
γαροι.

Από του απογεύματος το Ναυτ. Σύνταγμα είχε τα-
χθή βορείως της πόλεως εκατέρωθεν της κυρίας οδού 
επί ελαφρώς ανηφορικής θέσεως προς παρεμπόδισιν 
των τυχόν επιχειρούντων να διαφύγωσι Βουλγάρων. 
Εκεί παρεμείναμεν όλην την νύκτα, επεστρέψαμεν δε 
εις τον στρατώνα την μεσημβρίαν της επομένης.

Με αγωνίαν επληροφορούμεθα τα της μάχης κατά 
των εν Κιλκίς και Λαχανά ισχυρώς οχυρωμένων Βουλ-
γάρων, τέλος δε με υπερηφάνεια μετέσχομεν εις την 
γενικήν χαράν δια την νικηφόρον έκβασιν και την προ-
έλασιν του νικηφόρου στρατού μα, αλλά και με θλίψην 
απενείμαμεν τας νεκρωσίμους τιμάς εις τους κατά την 
μάχην πεσόντας γενναίους συνταγματάρχας Αντ. Κα-
μπάνην και... [η φράση είναι ατελής στο πρωτότυπο].

Εν εκ των ναυτ. ταγμάτων μετεφέρθη σιδηροδρο-
μικώς ίνα ταχθή μεταξύ του αριστερού της ελληνικής 
παρατάξεως και της σερβικής παρά την Γευγελήν, κα-
τά δε την γενομένην μάχην ετραυματίσθησαν οι αδερ-
φοί υποπλ. Ν. Μπούμπουλης και ανθυποπλ. Περικλής 
Μπούμπουλης.
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Την 2 πρωϊνήν της 24 Ιουνίου το Β΄ Τάγμα, υπό 
τον πλωτάρχην Νικ. Αθανασίου, ανεχώρησεν εκ του 
στρατώνος και εποιρεύθη –υπό τους ήχους σαλπίγ-
γων– προς τον αρκετά μακρινό σιδηρ. σταθμόν, όπου 
ανεμείναμεν την άφιξιν εκ του μετώπου ερχομένης 
αμαξοστοιχίας, μετά δε την δυσάρεστον εντύπωσιν 
εκ των αποβιβαζομένων πολλών τραυματιών, ετακτο-
ποιήθημεν εν σχετικώ συνωστισμώ εις τα οχήματα και 
εφθάσαμεν 05.30΄ εις Καρασούλι, ανεχωρήσαμεν 
08.30΄ και 12.00΄ αφίχθημεν εις Κιλινδίρ.

Σημειώ ενταύθα ότι το μεν Καρασούλι κείται επί 
της προς Γευγελή σιδηρ. γραμμής, το δε Κιλινδίρ επί 
της προς Δοϊράνην, μεταξύ δε Καρασούλι και Κιλινδίρ 
υπήρχεν ενδιάμεσος σιδηρ. γραμμή (αύτη κατηργήθη 
κατά τον πόλεμον 1914-1918).

Ανεχωρήσαμεν ώραν 15.00΄ από Κιλινδίρ, τοπο-
θετούντες δε φυλάκια εις διάφορα σημεία της σιδηρ. 
γραμμής εφθάσαμεν ώρα 19.00΄ εις Καρασούλι, όπου 
εύρομεν επιλοχίαν ιππικού μετά μικράς φρουράς προς 
φύλαξιν των εκεί πολλών βαγονιών μετά χαρτονομής, 
σταθμευμένων επί δύο βοηθητικών σιδηρ. γραμμών. 
Εγκατεστάθημεν, εκ των ενόντων, εις τον σταθμόν, μα-
χόμενοι κατά των υπερμεγέθων πρασίνων κωνώπων.

Την 08.15΄ της επομένης 15 Ιουνίου, ο Λόχος μας 

ανεχώρησε προς επίσκεψιν χωρίων της περιοχής. Τινά 
τούτων ήσαν βουλγαρόφωνα. Κατά την πορείαν υπε-
φέραμεν εκ του ισχυρού καύσωνος υπό τα μάλλινα 
εδύματά μας, μερικοί δε ναύται ηναγκάσθησαν εις το 
τέλος να αφαιρέσουν τα άρβυλα – ακατάλληλα διά την 
πεζοπορίαν. Ευτυχώς το πλείστον του δρόμου εκαλύ-
πτετο από παχύ στρώμα σκόνης.

Κατά την επιστροφήν, οι της προφυλακής διέκρι-
ναν επί των εμπροσθέν μας λόφων μαύρα στίγματα, με 
το αποτέλεσμα να αφήσωμεν την οδόν να τεθώμεν εις 
αραιάν τάξιν και να βαδίσωμεν προς τους λόφους, αλ-
λά μετ’ όλίγον απεδείχθη ότι δεν επρόκειτο περί οκτώ 
κομιτατζήδων –οι οποίοι συνήθως έφερον ενδύματα 
σκοτεινού χρώματος– αλλά περί ποιμνίου προβάτων. 

Το επεισόδιον μας καθυστέρησε πλέον της ώρας, 
τούτο δε εν συνδυασμώ με το επερχόμενο λυκόφως 
έγινεν αιτία νέας παρεξηγήσεως διότι, όταν υπερέβη-
μεν την κορυφογραμμήν, ο εν τω σταθμώ παραμείνας, 
ένεκα στομαχικών πόνων υποπλοίαρχος Περικλής 
Ρεδιάδης ιδών μαύρα στίγματα επί των λόφων μας 
εξέλαβεν ως κομιτατζήδες και συνήγειρε την επιλοχί-
αν και τους άνδρας του να καταλάβουν καταλλήλους 
θέσεις προς άμυναν. Ευτυχώς και η παρεξήγησις αύ-
τη επερατώθη άνευ συνεπειών όταν δε επιστρέψαμεν 

Το δεξιά στη φωτογραφία πυροβόλο είναι το Creuzot Loire των 50 χιλιοστ. επί ελαφρού τροχήλατου κιλλίβαντος, που ανήκε στα αποβατικά αγήματα του Ελληνικού Ναυτικού. 
Το αριστερό, είναι πυροβόλο ιδίου τύπου των 75 χιλιοστ. που ανήκε στο πυροβολικό του ελληνικού Στρατού Ξηράς. Η φωτογραφία είναι από το έμπεδο του Γουδή, όπου 
εκπαιδεύτηκαν οι ναύτες πυροβολητές από αξιωματικούς και υπαξιωματικούς του Πυροβολικού το β΄ εξάμηνο του 1911 (Γ. Ρούσσου Νεώτερη Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους 1826-1974, Ελληνική Μορφωτική Εστία, Αθήνα 1975).
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εις Καρασούλι, ο Διοικητής Αθανασίου μου επέδωσε 
την επισυναπτόμενην διαταγήν, εις εκτέλεσιν ταύτης 
ανεχώρησα σιδηροδρομικώς ώραν 18.45΄ μετά 33 αν-
δρών, εφοδιάζων διά τροφίμων τα ενδιάμεσα φυλάκια. 
Μετά δε την εγκατάστασιν δύο νέων τοιούτων εις την 
μεγάλην γέφυραν του 25ου χιλιομέτρου, αφίχθην εις 
Κιλινδίρ ώραν 20.35΄.

Παρέλαβον την διοίκησιν των φυλακίων παρά του 
εφέδρου επιλοχίου Ευζώνων και των ολίγων εθνο-
φρουρών του. Λυπούμαι μη συγκρατήσας το όνομα 
του αξίου εκείνου υπαξιωματικού όστις συμπαρεστά-
θη εις την εκ της νεαράς ηλικίας απειρίαν μου και την 
άγνοια των στρατιωτικών πραγμάτων, ωργάνωσε δε 
την εγκατάστασιν των ναυτών και τα κατά την τροφο-
δοσίαν.

Ο Σταθμός του Κιλινδίρ, έχων τρεις παραπλεύρους 
σιδηρ. γραμμάς, εχρησίμευε διά την εκεί προσωρινήν 
παραμονήν των εκ Θεσ/νικης συρμών μέχρις ότου εκ-
φορτωθούν των προηγουμένων συρμών τα εφόδια εν 
Δοϊράνη, όπου υπήρχον μόνο δύο σιδηροτροχιαί.

Διά τας κινήσεις αυτάς ησχολείτο ο έφεδρος ανθυ-
ποπλ. μηχανικός Μιλτ. Μυλωνάς, με τον οποίον συνε-
μερίσθη το σομμιέ μιας διπλής κλίνης, επί της οποίας 
αναπαυόμεθα την νύκτα ενδεδυμένοι, η δε έκδοσις 
και πλύσις εγίνοντο την ημέραν.

Την επομένην 27 Ιουν. από ώρας 07.00΄ μετέβην 
προς επιθεώρησιν των φυλακίων από του σταθμού 
μέχρι του 20ου χιλιόμετρου, επιστρέψας δε την 16.30΄ 
βλέπω τον επιλοχία μετά 15 ανδρών αναχωρούντα 
εσπευσμένως προς ενίσχυσιν του φυλακίου 17½ χιλι-
ομ., οπόθεν ηκούσθησαν πυροβολισμοί εξ ων υπετέθη 
επίθεσις κομιτατζήδων. 

Εγώ, υποψιασθείς γενικωτέραν επίθεσιν ένεκα της 
εκεί πλησίον πολλών θεριστών (βουλγαρόφωνων), πα-
ρέλαβον ετέρους 15 άνδρας και μετέβην εις το χωρίον 
Κιλινδίρ, όπου με καθησύχασαν, ώστε επέστρεψα εις 
τον σταθμόν όπου επανήλθε και ο επιλοχίας όστις μ’ 
επληροφόρησεν ότι οι πυροβολισμοί εγένοντο διά να 
σταματήσει ο καταφθάνων συρμός και παραλάβη το 
πτώμα του διόπου Τζανίδη. Ο ατυχής είχε διαμπερές 
τραύμα της κορυφής του κρανίου εκ τυχαίας εκπυρ-
σοκροτήσεως του όπλου του, φαίνεται ανασφαλίστου 
εξ απροσεξίας, προελθούσης εκ τυχαίας εμπλοκής 
της σκανδάλης είς τινα κλαδίσκον. Παρακληθείς ο 
στρατ. ιατρός Ληζόπουλος εκ των επιβαινόντων του 
σταθμεύοντος συρμού, επεβεβαίωσε τον θάνατον και 
μου είπεν ότι η επιπολαίως, διελθούσα σφαίρα θα εί-

χεν προξενήσει μικράν βλάβην εγκεφάλου, εάν δεν 
τον είχον ξαπλώσει ύπτιον τον τραυματίαν, ίσως ούτος 
να εσώζετο.

Την νύκτα έφθασεν ο λοχαγός μας Πορτάρος, 
ενεργήσας ανάκρισιν διά τον θάνατον του Τζανίδη. 
Την 28 Ιουν., ώραν 08.00΄ εγένετο η ταφή του ατυχούς 
Τζανίδη.

Περί την 11.00΄ ο λοχαγός μας μετέβη εις το χω-
ρίον Κιλινδίρ μετ’ ολίγων μου παρήγγειλε να σπεύσω 
εκεί μετ’ ανδρών ίνα ενεργήσω αφοπλισμόν όστις επε-
ρατώθη την 14.30΄.

Μετ’ ολίγον επεβιβάσθησαν του συρμού διά Καρα-
σούλι περί τους 70 άνδρες, βουλγαρόφωνοι πρόσφυ-
γες εκ των πλησίον χωρίων.

Την νύκτα μου προσήγαγον ένα Βούλγαρον, συλ-
ληφθέντα πλησίον του φυλακίου του 25ου. Είχεν επ’ 
αυτού μάχαιραν, καπνόν, εν φυσίγγιο Μάνλιχερ, εν 
φιαλίδιον με λευκόν πυκνόρευστον υγρόν, 40 γρόσια 
και τινα βουλγαρικά κέρματα, αντιστοιχούντα προς 19 
δραχμαί. Την επομένην απεστάλη από φυλακίου εις 
φυλάκιον διά τα περαιτέρω...

29 Ιουνίου. Η ημέρα διήλθεν εν ηρεμία. Εκ Δοϊρά-
νης πληροφορούμεθα περί των συνεχών μαχών και 
περί της προελάσεως του στρατού μας.

Την 2120 ακιούονται πυροβολισμοί εκ της γεφύ-
ρας του 25ου. Σπεύδω μετά του επιλοχίου και ανδρών 
και καθ’ οδόν συναντώ την περίπολον κρυμμένην εις 
τα χόρτα. Μοιραζόμεθα εις δύο ομάδας, εγώ βαίνω 
διά των αγρών, οι υπόλοιποι διά της σιδηρ. γραμμής. 

Πιστόλια Browning mod.1911. Τέτοια πιστόλια είχαν οι αξιωματικοί του Ναυτικού 
Συντάγματος.
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Συνενούνται μεθ’ ημών εθελοντικώς εις υπολοχ. πεζι-
κού εκ του σταθμεύοντος συρμού.

Κατά την διάρκειαν της πορείας μας οι εκ της γε-
φύρας σποραδικώς πυροβολούν διά πρώτην δε φο-
ράν εις την ζωήν μου ακούω σφαίρας να σφυρίζουν 
άνωθέν μου και κύπτω εξ ενστίκτου... όταν αυταί έχουν 
περάσει.

Τέλος παύει το περιοδικόν πυρ του φυλακίου, περί 
ώραν 22.00΄ συνενούμεθα εις την γέφυραν, όπου εκ 
των μάλλον ή συγκεχυμένων πληροφοριών συνάγω ότι 
είχον γίνει αντιληπτοί 2-3 άνδρες, βάλλοντες.

30 Ιουνίου. Πρωίαν μετέβην εις την γέφυραν και 
ηρεύνησα εις την υποδειχθήσαν θέσιν των επιτεθέντων 
όπου εύρον 5 κάλυκας, πλην έμεινα με αμφιβολίας...

Το απόγευμα μετέβην προς επιθεώρησιν φυλακί-
ων μέχρι Δοϊράνης, όπου με ευχαρίστησιν αντίκρυσα 
την ελαφρώς κυματιζομένην επιφάνειαν της λίμνης, 
επέστρεψα δε πεζή διανύσας 16 χιλ.

Όταν έφθασα εις τον σταθμόν, είχε ήδη νυκτώσει, 
διελθών δε έμπροσθεν του γραφείου σταθμάρχου διέ-
κρινα εκ της θύρας πολλούς αξιωματικούς συνομιλού-
ντας και καπνίζοντας υπό τον αμυδρόν φως λυχνίας 
πετρελαίου.

Μόλις απεμακρύνθην εκ της θύρας ησθάνθην 
δύο βραχίονας εκ των όπισθεν οι οποίοι ακινήτησαν 
τους ιδικούς μου. Εσταμάτησα και στρέψας την κε-
φαλήν διέκρινα εις το αμυδρόν φως λοχαγόν πεζικού 
τον οποίον ενθυμήθην ότι πρό τινων ημερών είχον 
συναντήσει εν Θεσ/νίκη ως υπασπιστήν του Συνταγ-
ματάρχου. Μου εξήγησε ότι όταν σταμάτησα προ της 
θύρας με εξέλαβεν ως Βούλγαρον – βοηθούντος του 
σχήματος του ναυτικού πηλικίου. Εγελάσαμεν διά την 

αστείαν σύλληψιν ως κατασκόπου, του φρουράρχου 
εν τη περιοχή του.

1 Ιουλίου. Ησυχία, εγένετο ο πρώτος κατά της χο-
λέρας εμβολιασμός. 2 Ιουλίου.

Μερικοί άνδρες μου εστάλησαν στο Καρασούλι, 
όπου κατόπιν διαταγής την επομένην μετέβην και εγώ 
μετά των υπολοίπων, φθάσας την 16.00΄.

4 Ιουλίου. Αναχώρησις του Τάγματος, άφιξις 16.00΄ 
εις Θεσ/νικην, όπου την 5ην Ιουλίου διενεμήθη εις τους 
άνδρας του λόχου ιματισμός χακί και εξάρτυσις.

6 Ιουλίου. Επιβίβασις επί της «Ουράνας» των λό-
χων Πορτάρου και Παδελοπούλου. Άφιξις εις Θάσον 
07.30΄ της 7ης Ιουλ. Απόπλους διά Καβάλαν, όπου 
εφθάσαμεν 11.00΄ και απεβιβάσθημεν.

8, 9,10 Ιουλ. Ουδέν έκτακτον.
11 Ιουλίου, ώραν 06.00΄ οι λόχοι Πορτάρου και 

Λούνδρα αναχωρούμεν, εντεταγμένοι εις την 8ην 
Μεραρχίαμ (Ματθαιοπούλου). Εις αύτην ανήκουν 2 
τάγματα Κρητών, 3 πυροβολαρχίαι πεδιναί και 1 ορει-
βατική, 2 πολυβόλα. Αι στρατιωτικαί αύται δυνάμεις 
ευρίσκονται βορειότερον και δεν τας συναντήσαμεν, 
η δε διοίκησις της μεραρχίας είχεν ως εγγύς στήριγμα 
μόνον τους δύο λόχους πεζοναυτών.

Ώραν 18.00΄ φθάνομεν εις Σαρήσαμπάν, όπου κα-
ταυλιζόμεθα υπό τα αντίσκηνα, φυσικά τελείως ενδε-
δυμένοι και αισθανόμενοι το νυχτερινό ψύχος και τους 
ενοχλητικούς κώνωπας.

12 Ιουλίου, ώραν 09.00΄ εκινούμεν κατευθυνόμε-
νοι προς τον ποταμόν Νέστον. Καθ’ οδόν συναντώμεν 
μία μαρμάρινη βρύση, όπου κάμνομεν στάσιν, αλλά η 
ύδρευσις γίνεται με ακαταστασίαν διότι οι άνδρες δεν 
εννοούν την ανάγκην σειράς προτεραιότητος.

Τυφέκιο Mauzer, τύπων 1893 και 1903, που είχε ο Οθωμανικός Στρατός. Ίσως τέτοια να βρήκαν οι διμοιρίες του Ναυτικού Συντάγματος στα τουρκικά λάφυρα.
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12 Ιουλίου, ώραν 12.39΄ φθάνομεν εις την δυτικήν 
όχθην του ποταμού Νέστου, όπου ο λόχος Λούνδρα 
αρχίζει διά του στενού πόρου διάβασιν κατ’ άνδρα, δι-
ότι η γέφυρα έχει καταστραφεί.

Ένεκα πληροφορίας ότι το ποτάμιον ύδωρ ήτο μο-
λυσμένον από ριπτωμένα πτώματα Βουλγάρων χολε-
ριώντων, και με την σκέψιν ότι η άμμος θα διυλίσει την 
μόλυνσιν, σκάπτομεν μερικά μέτρα από της όχθης και 
προσπαθούμεν με αλλεπάλληλα μανδύλια να διηθή-
σωμεν την άμμον από το ύδωρ, διά να ξεδιψάσωμεν. 

Ο λόχος Λούνδρα είχε ήδη διαπεραιωθή και ανέ-
φερεν ότι «οδεύει προς Δράμαν», ότε ελήφθη διαταγή 
του ναυάρχου κουντουριώτη οπώς οι πεζοναύται επι-
στρέψωμεν εις Σαρησάμπαν. Όθεν, ώραν 14.00΄ εκκι-
νούμεν την δε 18.00΄ κατελήφθημεν υπό ραγδαιοτάτης 
βροχής από την οποία προσπαθούμεν να προφυλα-
χθώμεν διά των αντισκήνων.

Εις τον Νέστον, εάν καλώς ενθυμούμαι, επληρο-
φορήθημεν ότι απόσπασμα πεζοναυτών υπό τον ανθυ-
ποπλοίαρχο Μεζεβίρη είχεν διαταχθή να συνοδεύσει 
εφοδιοπομπή κατευθυνομένη προς Βορράν.

Φθάσαντες διάβροχοι εις Σαρησάμπαν εισήλθο-
μεν εις τα μεγάλας αυλάς μερικών οικιών, εζητήσαμεν 
ξύλα και αφού παρακαλέσαμεν τας γυναίκας να περι-
ορισθούν ηνάψαμεν πυράς, εξεδύθημεν και ησχολή-
θημεν να στεγνώσωμεν τα ενδύματά μας.

13 Ιουλίου, ώραν 04.45΄. Εκκινούμεν και περί ώραν 
10.00΄ φθάνομεν εις την παραλίαν όπου βλέπομεν 
αγκυροβολημένον το οπλιταγωγόν «Μυκάλη».

Την 10.15΄ μέχρι 11.50΄, διά φορτηγίδων και των 
λέμβων της «Μυκάλης» επιβιβαζόμεθα και φθάνομεν 
18.30΄ εις Δεδέαγατς, διανυκτερεύσαντες επί του πλοί-
ου.

14 Ιουλίου. Την πρωίαν αποβιβαζόμεθα, εκκινού-
μεν και, προελαύνοντες διά των οδών της πόλεως, 
φθάνομεν 11.00΄ εις τους στρατώνας. Μερίμνη της δη-
μοτικής αρχής εκομίσθησαν κρέας, φρούτα, ζύθος.

15 Ιουλίου, απόγευμα έκαμα εις τον λόχον μου το 
πρώτον και μόνον γυμνάσιον μάχης.

Μας έκαμε μεγάλην εντύπωσιν ότι κατά την υπό 
των Βουλγάρων κατοχήν της πόλεως –ελληνικής 
πλην μερικών οικιών εις την βορείαν συνοικίαν όπου 
εξηκολούθουν να κατοικούν ολίγαι βουλγαρικαί οι-
κογένειαι– είχον αντικατασταθή οι επιγραφαί των 
καταστημάτων διά βουλγαρικών και δη με βουλγα-
ρικάς καταλήξεις, επληροφορήθημεν δε ότι είχον 
αρχίσει να αποξέουν και τας επιγραφάς των επιτυμ-
βίων πλακών προς αντικατάστασιν των διά βουλγα-
ροκαταλήκτων.

16 Ιουλίου, ώραν 04.30΄ εκκινούμεν και 05.15΄ 
σταθμεύομεν προ της Μητροπόλεως μέχρι 07.15΄ οπό-
τε αναχωρούμεν διά Φερετζίκ. Στάσις 08.15΄-08.35΄. 

Το βασιλικό ζεύγος αποβιβάζεται στην εξέδρα του Φαλήρου μετά το πέρας του Β' Βαλκανικού Πολέμου (Βαλκανικοί Πόλεμοι-Ο Ναυτικός Αγώνας (1912-1913), Ναυτικό 
Μουσείο της Ελλάδος, Πειραιάς 2005.
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Την 10.50΄ στάσις εις τα Λουτρά. Οι άνδρες είναι κου-
ρασμένοι. Διανυκτερεύομεν εκεί.

7 Ιουλίου. Λόγω επιδεινώσεως της ασθενείας μου 
αποχωρίζομαι του λόχου μου και μεταβαίνω εις τον 
1,5 χιλ. απέχοντα σιδηρ. Σταθμόν, όπου επιβιβάζομαι 
ατμομηχανής και φθάνω εις Δεδέαγατς.

18 Ιουλ. Ησυχία.
19 Ιουλίου. Βάσει της συναπτομένης διαταγής 

του στρατ. διοικητου πλωτάρχου Στυλ. Μαυρομιχάλη, 
αναλαμβάνω καθήκοντα υποδιοικητού. Απέκτησα τότε 
ίππον, ο οποίος ήτο πολύ ήρεμος, αλλά κάποτε αντί-
κρυσε μίαν κάμηλον και φοβηθείς εστράφη αποτόμως 
και κατηυθύνθη καλπάζων προς τον σταύλον, εγώ δε 
άπειρος και ανίσχυρος να τον συγκρατήσω μόλις διε-
σώθην εναγκαλισθείς την κεφαλήν του ίππου ίνα μη 
προσκρούσω επί του υπερθύρου του σταύλου.

26 Ιουλίου. Ο αφιχθείς την 18ην Ιουλίου λόχος Πα-
δελοπούλου ανεχώρησε διά Γκιουμουλτζίναν, όπου η 
κατάστασις είναι κάπως ανήσυχος ένεκα της εκεί πα-
ρουσίας βουλγαρικού τάγματος και της γειτνιάσεως 
ετέρου.

27 Ιουλίου. ΠΛΗΡΟΦΟΡΟΥΜΕΘΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΝΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Αναχωρώ προς συνάντησιν του λόχου 
μου εις Φέρρας, 26 χιλ. ανατολικώς του Δεδέαγατς.

29 Ιουλίου. Το απόγευμα μαζύ με ναύτην τουρκο-
μαθή διαβαίνω τον Έβρον προς επίσκεψιν του εκεί 
φρουρούντος Τούρκου ανθυπολοχαγού, όστις μ’ επε-
ριποιήθη πολύ και μου είπεν ότι είχεν νεώτερον αδελ-
φόν αιχμάλωτον εις Πύργον Ηλείας.

31 Ιουλίου. Διετάχθημεν να επιστρέψωμεν εις Δε-
δέαγατς,. Επληροφορήθημεν ότι τουρκικό απόσπασμα 
παρέλαβε την Κουρνοφωληάν.

2 Αυγούστου. Συνεκεντρώθημεν άπαντες εις Δε-
δέαγατς. Παραμένει μόνον φρουρά εις Γαριανούπολιν 
(Λουτζικίοι). Ο Τουρκικός Στρατός προχωρεί.

6 Αυγούστου. Φροντίζω για την επιβίβαση των κτη-
νών επί των πλοίων.

7 Αυγούστου. Ήρχισεν η επιβίβασις πλην ενός 
λόχου παραμένοντος διά προσωρινήν κατοχήν. Είναι 
πολύ συγκινητική η απελπισία των αποχωρούντων Ελ-
λήνων κατοίκων.

9 Αυγούστου, ώραν 11.00΄ αποπλέομεν διά Θεσ/
νίκην, όπου καταπλέομεν ώραν 11.00΄ της 10ης Αυγού-
στου και αρχίζομεν αποβιβαζόμενοι, φθανομεν δε 
περί την 17.30΄ εις τους στρατώνας του διοικητηρίου, 
όπου καταυλιζόμεθα, αλλά μερικοί άνδρες ευρίσκο-
νται εκτός αντισκήνου.

Μεταξύ των εκ Δεδέαγατς μεταφερθέντων ίππων 
ήταν και η φορβάς του επιτελούς του τάγματός μας 
ανθυποπλοιάρχου Κωνστ. Παναγιώτου, μετά του νε-
αρού πώλου της. Κατά την αποβίβασιν όλα τα κτήνη 
μετεφέρθησαν εις τους σταύλους του μικρού Καρα-
μπουρνού, αλλ’ ο Παναγιώτου εκράτησε προσωρινός 
τον νεαρόν πώλον.

Την επομένη συνώδευσα τον Παναγιώτου εις τους 
σταύλους και την αναζήτησιν της φορβάδος, μεταξύ 
των πολυπληθών κτηνών, και παρέστην εις την συγκι-
νητικήν συνάντησιν του πώλου μετά της μητρός του, 
ήτις του επεδαψίλευσε πλείστας... ιππείους θωπείας, 
συνοδεία χρεμετισμών χαράς.

11 Αυγούστου. Πληροφορούμεθα ότι υπάρχει 
διαταγή προς επιστροφήν μας εις Ναύσταθμον, πλην 
η εκτέλεσις καθυστερεί. Δεν έχω κρατήσει σημειώ-
σεις και δεν ενθυμούμεν πότε καταπλαύσαμεν εις Ν/
θμον.

Εκεί, επί ημέρας τινάς, παρεμείναμεν υπό απαγό-
ρευσιν επικοινωνίας (καραντίνα). Οι άνδρες κατηυλί-
σθησαν εις το πευκόφυτον έξω περιοχής Ν/θμου προς 
[την νησίδα] Λέρον, οι δε αξιωματικοί εγκατεστάθημεν 
εις το τροχοφόρον «Φουάγ», όπερ είχε καταληφθή εν 
Θεσ/νίκη.

Μετά την λήξιν της απομονώσεως, επερατώθη η 
εις το ναυτικό σύνταγμα υπηρεσίας μας, εγώ δε ετο-
ποθετήθην εις το θωρηκτόν «Ύδρα» όπερ κυβερνάτο 
υπό του πλοιάρχου Ηπίτου.

Τηλεγράφημα που επιδόθηκε στον υποπλοίαρχο Δημ. Λούνδρα όταν αυτός ήταν 
φρούραρχος Ξάνθης από τον μουφτή των μουσουλμάνων. Από το τηλεγράφημα 
φαίνεται ότι οι μουσουλμάνοι έβλεπαν τους Έλληνες στρατιώτες ως ελευθερωτές 
(Αρχείο υποπλοιάρχου Δημ. Λούνδρα, Ναυτικόν Μουσείον της Ελλάδος).
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Ο Ελληνικός Στόλος στη Θεσσαλονίκη. Στο βάθος διακρίνεται το πλωτό νοσοκομείο Ιωνία.
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Κατά την ταραχώδη περίοδο των Βαλκανικών Πολέ-
μων 1912-1913, η διάρθρωση της Υγειονομικής Υπη-
ρεσίας του Ναυτικού περιελάμβανε την «Υπηρεσία του 
Στόλου», με προϊστάμενο ιατρό και ιατρούς στα πολε-
μικά πλοία, καθώς και την «Υπηρεσία Ξηράς», η οποία 
αποτελούνταν από την Ανωτάτη Ναυτική Υγειονομική 
Επιτροπή (ΑΝΥΕ), τα μόνιμα και πρόσκαιρα Ναυτικά 
Νοσοκομεία στην ξηρά και τα πλωτά νοσοκομεία στη 
θάλασσα καθώς και την Κεντρική Υγειονομική και 
Φαρμακευτική Αποθήκη1.

Εν όψει των επικείμενων ναυτικών επιχειρήσεων 
η Υγειονομική Υπηρεσία μερίμνησε για την κατάταξη 
νέων υγειονομικών αξιωματικών. Οι ανθυπίατροι του 
Βασιλικού Ναυτικού, όπως ονομάζονταν τότε οι σημαι-
οφόροι ιατροί, που πλαισίωσαν τις πολεμικές μονάδες 
και τους υγειονομικούς σχηματισμούς της γραμμής 
των πρόσω και των μετόπισθεν ήταν οι ιατροί Αντώνι-
ος Κωνσταντέλος, Κωνσταντίνος Ηρειώτης, Ιωάννης 
Μωραϊτογιάννης, Λεωνίδας Παυλίνης, Δημήτριος 
Μπότσης, Αντώνιος Βασιλόγαμπρος και Γεώργιος Δι-
ορίδης2.

Θα ήταν παράλειψη των συγγραφέων του παρό-
ντος η απουσία μνείας στους υγειονομικούς αξιωματι-
κούς, που συμμετείχαν στους ναυτικούς αγώνες των 
νικηφόρων πολέμων του 1912-1913· η έστω και απλή 
ονομαστική αναφορά προς αυτούς, που στελέχωσαν 
τις υγειονομικές υπηρεσίες εκείνης της εποχής, αποτε-
λεί τον ελάχιστο φόρο τιμής. Η χρονική περίοδος των 
Βαλκανικών Πολέμων βρήκε την Υγειονομική Υπηρε-
σία του Ναυτικού στελεχωμένη από ένα ικανό αριθμό, 
για τα δεδομένα της εποχής, υγειονομικών αξιωματι-
κών: τους αρχιάτρους Λεωνίδα Πολιτάκη, Παναγιώτη 
Μητσάκη και Ιωάννη Τσαμπρή, τους επιάτρους Πέτρο 
Αποστολίδη, Ιωάννη Κοσμόπουλο, Πάνο Παπαδόπου-
λο, Θρασύβουλο Παναγιωτίδη και Αριστείδη Παντελό-
πουλο, τους ιατρούς Δημήτριο Κυριαζόπουλο, Νικό-
λαο Σταυρίδη, Γεώργιο Σφ(ο)ίνη, Άγγελο Ευαγγελίδη, 
Χρήστο Παδελόπουλο, Μιχαήλ Κουντούρη, Κωνστα-
ντίνο Σοϊλέδη, Σπυρίδωνα Μάρμορα και Σπυρίδωνα 

1  Διαμαντή Α., Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913 στο Επιτομή Ιστορίας της Στρατιωτικής 
Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην Ελλάδα, σσ. 142, 144, 146, Β΄ έκδοση (επαυξημέ-
νη και βελτιωμένη), Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής, Αθήνα, 2011.

2  Σταυριανόπουλου Θ., Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912-1913) – A΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
(1917). Δράσις της Υγειονομικής Υπηρεσίας στο Η Υγειονομική Υπηρεσία του Π. 
Ναυτικού κατά τους Απελευθερωτικούς Αγώνας του Έθνους (1821-1965), Κεφά-
λαιο 3ον, σελ. 181, Αθήνα, 1978.

Λιβαδά, τους υπιάτρους Κυριάκο Φιλαδελφέα, Χρήστο 
Ζουμή, Άγγελο Ταπίνη, Σωτήριο Λάμψα και Ανδρέα 
Σκοτάδη, τον ανθυπίατρο Κωνσταντίνο Παπασπύρου 
καθώς και τους προαναφερόμενους νεοκαταταγέ-
ντες ανθυπιάτρους τον Οκτώβριο του 1912, οι οποίοι 
προσελήφθησαν για τις ανάγκες του επικείμενου πο-
λέμου και σταδιοδρόμησαν στο Ναυτικό, τον επιφαρ-
μακοποιό Ελευθέριο Δρίτσα, το φαρμακοποιό Αλέξιο 
Φούφα, τους υποφαρμακοποιούς Αντώνιο Βιρβίλη και 
Σπυρίδωνα Καρατζά και τέλος τους ανθυποφαρμακο-
ποιούς Χαράλαμπο Ηλιόπουλο και Φώτιο Τσαμπρή3. 
Όλοι τους εργάστηκαν με αυταπάρνηση και αυτοθυσία 
και οι περισσότεροι από αυτούς συμμετείχαν στις ναυ-
τικές επιχειρήσεις του Στόλου· με την υψηλού επιπέδου 
επιστημονική τους κατάρτιση και εμπειρία, πριν τον πό-
λεμο αλλά και μετά τη λήξη του, συνέβαλαν στην καλή 
συντήρηση, οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των 
νοσοκομείων και των λοιπών υγειονομικών υπηρεσιών 
σε τέτοιο τρόπο ώστε η επικρατούσα τάξη, ευπρέπεια 
και ιατρική περίθαλψη να θεωρούνται υποδειγματικές.4 
Σύμφωνα με το Μητρώον των Αξιωματικών του κατά 

3  Αθανάσαινα Γ., Η Υγειονομική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού κατά τους Βαλκα-
νικούς Πολέμους στο Η Ιατρική στη Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Δ΄ Τόμος, «Βαλ-
κανικοί Πόλεμοι 1912-1913», (επιμέλεια έκδοσης Γ. Σκαμπαρδώνης), σσ. 46- 47, 
έκδοση Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας, Αθήνα, 2003.

4  Σταυριανόπουλου Θ. ό.π.. σελ. 183.

1912. Ο αρχίατρος Παναγιώτης Μητσάκης, πρόεδρος της ΑΝΥΕ.
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θάλασσαν Στρατού κατά το έτος 1912 στο Ναυτικό 
υπηρετούσαν τριάντα μόνιμοι αξιωματικοί γιατροί και 
έξι μόνιμοι αξιωματικοί φαρμακοποιοί, ενώ το όριο ηλι-
κίας για τους μεν αρχιάτρους, επιάτρους και επιφαρ-
μακοποιούς ανέρχονταν στο εξηκοστό έτος, για τους 
δε ιατρούς, υπιάτρους, ανθυπιάτρους, φαρμακοποι-
ούς, υποφαρμακοποιούς και ανθυποφαρμακοποιούς 
το πεντηκοστό έκτο5.

«Οι ευάριθμοι ούτοι, ιατροί εξυπηρέτησαν την 
υγείαν των ανδρών του Στόλου, επήρκεσαν εις τας 
ανάγκας των ναυτικών υπηρεσιών, Νοσοκομείων Ναυ-
στάθμου- Πειραιώς- Μούδρου και συνεμερίσθησαν και 
αυτοί τους κινδύνους του πολέμου. Ήγοντο και αυτοί 
από το συναίσθημα της επιστημονικής ικανοποιήσεως 
και την δίνην του πατριωτισμού. Προ του πολέμου, δι-
αρκούντος αυτού και μετά, εκτελούσι τον επιστημονι-
κόν αυτών προορισμόν, αθορύβως μεν αλλά με ικανήν 
δόσιν ευσυνειδησίας αξίας εκτιμήσεως. Ακαδημαϊκοί 
πολίται ίστανται επαρκώς επί του επιπέδου του αξιω-
ματικού. Αν ούτοι εξήσκουν το επάγγελμά των εις τας 
πόλεις θα έπαιζον μεγάλον ρόλον. Διότι όχι μόνον είναι 
επιστήμονες σοφοί πείραν κλινικήν μεγάλην και αλάν-
θαστον διαγνωστικήν έχοντες, χειρουργοί ασφαλείς, 
οφθαλμίατροι και μικροβιολόγοι, συγγραφείς και φιλό-
λογοι, αλλά και διότι πάντα ταύτα υπάγουσι και εις την 
υπόδειξιν της πεφωτισμένης συνειδήσεως, αφετηρίαν 
εχούσης την συναίσθησιν των ανθρωπίνων καθηκό-
ντων και των προς την ανθρώπινην ζωήν υποχρεώ-
σεων. Των τοιούτων καθηκόντων και υποχρεώσεων 
έχουσι πλήρη επίγνωσιν οι ιατροί του ναυτικού και επ’ 
αυτών ερειδόμενοι εξυπηρετούσι τελείως το Ναυτικόν. 
Η τελειότης της συντηρήσεως των ναυτικών νοσοκο-
μείων και η επικρατούσα εις αυτά τάξις, οργάνωσις και 
λειτουργία μαρτυρούσι τούτο»6.

Για τις ανάγκες του πολέμου συστάθηκαν πρό-
σκαιρο ναυτικό νοσοκομείο στο Νέο Φάληρο, που 
στεγάστηκε στο ξενοδοχείο «Ακταίον» καθώς και μι-
κρό θεραπευτήριο στον όρμο του Μούδρου στη Λήμνο 
μετά την αιφνιδιαστική κατάληψή της τον Οκτώβριο του 
1912 και την επιλογή του όρμου ως βάση και ορμητή-
ριο του Στόλου· και τα δύο αυτά «πρόσκαιρα νοσοκο-

5  Χατζής Κ., Στοιχεία από τη δράση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Πολεμικού 
Ναυτικού κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, Πνευματική (Ναυτική) 
Καλλιέργεια, Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού1989; 13(3): 8- 15.

6  Μολίν Λ., Ναυτικόν Λεύκωμα. Οι κατά Θάλασσαν Νικηταί του Βαλκανικού Πολέμου, 
σσ. 222- 223, Αθήναι, χ.χ. 

μεία», συνέδραμαν το νοσηλευτικό έργο του Ναυτικού 
Νοσοκομείου του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας.7 Το 
τελευταίο με νέο κανονισμό λειτουργίας, που ίσχυσε 
από το 1910 και διατηρήθηκε και κατά την περίοδο των 
Βαλκανικών Πολέμων, λειτούργησε ως ανεξάρτητη δι-
εύθυνση, στελεχωμένη από ένα αρχίατρο εκτελούντα 
χρέη διευθυντή, ένα επίατρο με καθήκοντα υποδιευ-
θυντή και διευθυντή του παθολογικού τμήματος, ένα 
επίατρο διευθυντή του χειρουργικού τμήματος, τρεις 
υπιάτρους, δύο υποφαρμακοποιούς, ένα ανθυποφαρ-
μακοποιό και ένα λογιστή8. Το παλιό Ναυτικό Νοσο-
κομείο του Πειραιά, που ιδρύθηκε το 1869 και είχε 
στεγαστεί αρχικά σε κτίριο του Τελωνείου μέχρι την 
οριστική μεταφορά του το 1890 στο νεοϊδρυθέν νοσο-
κομείο του Πολεμικού Ναυστάθμου της Σαλαμίνας το 
1887, δεν υπήρχε πλέον και το μεταγενέστερο με την 
ίδια επωνυμία, καίτοι δεν ανήκε ακόμη οργανικά στις 
τάξεις του Ναυτικού9, που λειτούργησε από το 1895 
και μετά στην οδό Μουτσοπούλου στο λιμάνι της Ζέας, 
νοσήλευσε κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέ-
μων ασθενείς και τραυματίες, που διακομίζονταν με 
τα πλωτά νοσοκομεία από τα μέτωπα του πολέμου στο 

7  Χατζή Κ., Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, περιοδικό 
Ναυτική Επιθεώρηση, 1973, τεύχος 364 σσ. 379- 387.

8  Διαμαντή Α. και Πετρογιάννη Ν., Ναυτικό Νοσοκομείο Σαλαμίνας. Αφιέρωμα για 
τα 125 χρόνια από την ίδρυσή του, περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση, 2003, τεύχος 
541, σσ. 203- 214.

9  Για ιστορικούς λόγους πρέπει να σημειωθεί, ότι η ίδρυση του Ναυτικού Νοσο-
κομείου του Πειραιά το έτος 1869 δεν θα πρέπει να συγχέεται με το σημερινό 
νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Μουτσοπούλου στο λιμάνι της Ζέας και 
φέρει τον ίδιο τίτλο, δηλαδή «Ναυτικόν Νοσοκομείον Πειραιώς». Αυτό προήλθε 
από απαλλοτρίωση του ήδη από το 1895 λειτουργούντος «Ρωσικού Ναυτικού Νο-
σοκομείου Πειραιώς», το οποίο είχε στεγαστεί στην έπαυλη Δ. Μελετόπουλου και 
είχε αγοραστεί από τη βασίλισσα Όλγα μετά από αναγκαστικό πλειστηριασμό, για 
την εξυπηρέτηση των αναγκών των πληρωμάτων του Ρωσικού Στόλου, όταν αυτός 
ναυλοχούσε στο λιμάνι του Πειραιά καθώς και τη νοσηλεία στελεχών του Ελληνικού 
Πολεμικού Ναυτικού, ιδιωτών της ρωσικής παροικίας και κατοίκων της περιοχής. 
Με το από 4/18 Δεκεμβρίου 1925 νομοθετικό διάταγμα, που υπογράφηκε από 
τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη (1855-1935), 
έγινε η αναγκαστική απαλλοτρίωση του κτιρίου του «Ρωσικού Νοσοκομείου» μαζί 
με όλα τα αστικά ή αγροτικά προσαυξήματα, παρακολουθήματα και παραρτήματα, 
κινητά και ακίνητα, συμπεριλαμβανομένου και του ιερού ναού, περιερχομένων 
αναδρομικά από την 24η Μαΐου 1924 στο ελληνικό Δημόσιο. Η απαλλοτρίωση αυτή 
στη συνέχεια επικυρώθηκε με το νόμο 3955/18/20 Φεβρουαρίου 1929 «περί 
αναγκαστικής απαλλοτριώσεως του εν Πειραιεί κτιρίου υπό τίτλον Ρωσικόν Νο-
σοκομείον και χρησιμοποίησις αυτού ως Νοσοκομείον του Πολεμικού Ναυτικού» 
[(Α. Διαμαντής ό.π., Κεφάλαια «Απελευθέρωση-Οθωνική Περίοδος μέχρι το 1897» 
και «Περίοδος Μεσοπολέμου», σσ. 107, 176). Περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε 
στη θαυμάσια μονογραφία του Ν. Τσαπράζης Το Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς, 
Συλλογή Ναυτικών Ιστορικών Εκδόσεων, Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού, τεύχος Μαρ-
τίου-Απριλίου, Αθήνα, 1991].
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λιμάνι του Πειραιά.10 Τα τριάντα κρεβάτια νοσηλείας, 
τα οποία διέθετε αρχικά το θεραπευτήριο του Πόρου, 
αυξήθηκαν σε εβδομήντα πέντε τον αριθμό για την 
κάλυψη των αναγκών του πολέμου κατά τη χρονική 
περίοδο 1912-1913, τα οποία διατηρήθηκαν και κατά τη 
διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918) και 
της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919-1922)11.

Η παρακάτω λιτή και συνάμα γλαφυρή περιγρα-
φή του γιατρού του Ναυτικού λογοτέχνη, ποιητή, 
χρονογράφου και μετέπειτα ακαδημαϊκού Πέτρου 
Αποστολίδη (1866-1937), περισσότερο γνωστού με το 
ψευδώνυμο «Παύλος Νιρβάνας», ο οποίος διηύθυνε 
το πρόσκαιρο ναυτικό νοσοκομείο του Φαλήρου κατά 
την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων, είναι αρκετή 
για να σχηματίσει κανείς, έστω και αδρά, κάποια εικό-
να για την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής και 
τον τρόπο διακομιδής των τραυματιών από τα πλωτά 
νοσοκομεία στην ξηρά·

«Στα 1912 είχα τη διεύθυνση του έκτακτου Ναυτι-
κού Νοσοκομείου που είχε εγκατασταθεί στο μεγάλο 
ξενοδοχείο του σταθμού του Νέου Φαλήρου. Από τη 
δοξασμένη αλλά σύντομη δράση του Ελληνικού Στό-
λου, δεν είχαμε φυσικά, παρά λιγοστούς τραυματίας. 
Και επειδή το νοσοκομείο είχε περισσές κλίνες, λάβα-
με τη διαταγή να δεχώμεθα και άνδρες του Στρατού 
Ξηράς. Κάθε φορά λοιπόν που τα πλωτά νοσοκομεία 
αποβίβαζαν στην προβλήτα της Τρούμπας νέους τραυ-
ματίες, το νοσοκομείο μας είχε το μερίδιό του. Μια μέ-
ρα θυμούμαι είχαμε ειδοποιηθεί να παραλάβουμε από 
την “Ιωνία” έναν αριθμό τραυματιών. Ένας Ανθυπία-
τρος, με δύο νοσοκόμους είχε κατεβή στον Πειραιά να 
τους παραλάβει. Και κατά τις οχτώ το βράδυ, το τραυ-
ματιοφόρο αυτοκίνητο μας αποβίβασε στην πόρτα του 
νοσκομείου καμμιά δεκαριά φαντάρους και τσολιάδες, 
με διαφόρων ειδών τραύματα. “Έχεις σοβαρούς τραυ-
ματίες;” ερώτησα τον ανθυπίατρο, που τους είχε παρα-
λάβη και ήρθε να μου αναφέρη τη διακόμησή τους. “Οι 
τραυματίαι”, μου ανέφερε, “έχουν επιδεθή μέσα στο 
καράβι και δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω λεπτομερώς 
τα τραύματά τους. Ένας φαντάρος, όμως απ’ αυτούς, 
φαίνεται να υποφέρη πολύ. Βογγούσε τρομακτικά, σε 

10  Διαμαντή Α. και Δώδου Ι., Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς στο 3000 Χρόνια Ελλη-
νική Ναυτική Ιατρική. Από το μυθικό Αμφιάραο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών, 
σελ. 115, έκδoση Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Αθήνα, 2000.

11  Διαμαντής Α. Ναυτικό Νοσοκομείο Πόρου, Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνά-
μεων, 2007, τεύχος 40, σσ. 15- 28.

όλο μας το ταξείδι απ’ τον Πειραιά. Στο παραμικρότερο 
τίναγμα του αυτοκινήτου, ούρλιαζε κυριολεκτικώς. Γι’ 
αυτό μάλιστα αργήσαμε. Είχα παραγγείλη στο σωφέρ 
να πηγαίνη όσο μπορεί σιγώτερα”».12

Από την ανωτέρω περιγραφή εξάγονται τα εξής εν-
διαφέροντα συμπεράσματα: Το νοσοκομειακό πλοίο 
«Ιωνία» μετέφερε τραυματίες, κυρίως, του στρατού 
ξηράς, τους οποίους αποβίβαζε στην προβλήτα της 
Τρούμπας του Πειραιά, ενώ το πρόσκαιρο Ναυτικό 
Νοσοκομείο του Φαλήρου νοσήλευε εκτός των άλ-
λων και στρατιώτες, οι οποίοι μεταφέρονταν εκεί με 
νοσοκομειακά οχήματα συνοδεία ιατρονοσηλευτικού 
προσωπικού13.

Η παρουσία γιατρού στα πολεμικά πλοία θεωρού-
νταν πολυτέλεια την εποχή των Βαλκανικών Πολέ-
μων. Όπως προκύπτει από τη σύνθεση του Στόλου, 
τα περισσότερα πλοία (αντιτορπιλλικά, ανιχνευτικά, 
τορπιλλοβόλα και η μοίρα των ευδρόμων) στερούνταν 
γιατρού14. Παρ’ όλα αυτά η παρουσία του γιατρού, στα 
πολεμικά πλοία όπου επέβαινε, συνέβαλε καθοριστικά 
στη μείωση των απωλειών υγείας και στη διατήρηση 

12  Νιρβάνα Π., Δόξα, περιοδικό Ναυτική Ελλάς, 1929, τεύχος 14, σελ. 277.

13  Χατζή Κ., ό.π., Πνευματική (Ναυτική) Καλλιέργεια, Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού, 
1989.

14  Φωκά Δ., Πίναξ των Αξιωματικών του Στόλου του Αιγαίου στο Ο Στόλος του Αιγαίου 
1912- 1913. Έργα και Ημέρα, σσ. 291- 294, Αθήναι, 1940 (ανατύπωση Υπηρεσία 
Ιστορίας Ναυτικού, χ.χ.).

Ο επίατρος Πέτρος Αποστολίδης (Παύλος Νιρβάνας)
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του ηθικού των πολεμιστών. Χαρακτηριστικά αποσπά-
σματα, ιδιαίτερου λογοτεχνικού ύφους, από το συναρ-
παστικό «ιστόρημα» «Η ναυμαχία της Έλλης» του δη-
μοσιογράφου, λογοτέχνη και πρωτοπόρου ερευνητή 
της ελληνικής παραδοσιακής κληρονομιάς Κωνστα-
ντίνου Φαλτάιτς (1891-1944), που παρατίθενται, πα-
ρέχουν αφενός μεν στον αναγνώστη την εικόνα του 
θεραπευτηρίου ενός πολεμικού πλοίου της εποχής 
αφετέρου δε αποτυπώνουν τη συγκινησιακή φόρτιση 
όχι μόνο του γιατρού και όσων συμμετείχαν στον αν-
θρώπινο πόνο, αλλά επιπλέον και τον τρόπο, με τον 
οποίο αντιλαμβανόταν το χρέος του προς την πατρίδα 
ο Έλληνας ναύτης:

«Μέσα στο Νοσοκομείο η κατάσταση πιο πο-
λυτάραχη ακόμη. Το νοσοκομείο του “Αβέρωφ” 
τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά του πρωραίου 
διαμερίσματος, ήταν στο αθωράκιστο μέρος, κι οι 
νοσοκόμοι εξαιρετικά γυμνασμένοι στη δουλειά 
τους, ενεργούσανε με κίνηση πυρετού, αδιάφοροι 
για την κίνηση των άλλων. Έτσι φέρανε στο θω-
ρακισμένο υπόφραγμα τα δώδεκα κρεββάτια του 
Νοσοκομείου και τα στρώσανε με αμεταχείριστα 

καινούργια σεντόνια, και ολόασπρες χνουδωτές 
κουβέρτες. Τον ίδιο δρόμο για το υπόφραγμα πή-
ρανε τα φάρμακα σε κιβώτια και μπουκάλια. Γάζες 
αποστειρωμένες, σουμπλιμέ, φανικόν οξύ, βορι-
κόν οξύ, αλουμίνιο, χλωροφόρμιο, γάζες σαλόλ, 
γάζες ιοδοφόρμιο. Ακόμη μετακομίστηκε ένας 
μικρός απολυμαντικός κλίβανος, συρμάτινες πλε-
χτές θήκες χεριών και ποδιών και στο τέλος κρασί 
του Κολά και κονιάκ. Στη μέση του νοσοκομείου, 
φωτισμένου με μεγάλους ηλεκτρικούς γλόμπους, 
στήθηκε ανοιχτό το μεγάλο χειρουργικό τραπέζι, 
κάτασπρο, παγερό, που έφερνε το ρίγος και τη 
φρικίαση. Δω και κει σε τραπέζια τοποθετήσανε 
τα άλλα χειρουργικά εργαλεία: Πριόνια, νυστέρια, 
κουτάλες, λαβίδες. Η όψη του νοσοκομείου προ-
ξενούσε τον τρόμο κι’έφερνεν ίδροτα στο σώμα 
του θεατή. Ο θάνατος στεκότανε και μαντευότονε 
παντού. Οι ναύτες του “Αβέρωφ” αν και συνηθι-
σμένοι από τα γυμνάσια ήτανε πολύ δύσκολο να 
περάσουνε από εκεί. Το βλέπανε σα νεκροταφείο 
με ανοιγμένους τους τάφους, κι έτοιμο να δεχτεί 
τους πεθαμένους. Χωρίς να υπάρχει λιβάνι, φαι-
νότανε σα νάβγαινε από παντού η μυρουδιά από 

Το θεραπευτήριο του «Αβέρωφ» κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους
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νεκρολίβανο κι από αγιοκέρια. Σε λίγα καθαρά 
κρεββάτια, δύο τρεις ναύτες άρρωστοι βρισκότανε 
ξαπλωμένοι λυπημένοι κι ανήσυχοι γιατί δεν λαβαί-
νανε μέρος στη φωτιά. Περιμένανε έτσι με παλμό 
τους νέους τους συντρόφους τραυματίες, και με 
κάποια κακία μαζί. Στο Νοσοκομείο σε λίγο έφτασε 
κι ο εφημέριος του καραβιού αρχιμανδρίτης Δάφ-
νος. Σήκωσε το δεξί του χέρι σα να ευλογήσει κι 
είπε: “Εμπρός παιδιά να φέρουμε τη νίκη”. “Την 
ευλογία σας, δέσποτα”, απαντήσανε μερικοί... Και 
το φως δυνατό και ωχρό φώτιζε τη λυπηρή σκη-
νοθεσία του νοσοκομείου, σα νάθελε να δείξει το 
κακό που θα γινότανε κει15*…»16 Και:

«Σε μια στιγμή μία οβίδα στην πρωραία πυρι-
τιδαποθήκη, ξέφυγε από τη ψαλίδα της κι έπεσε 
στο πόδι του ναύτη Ιριώτη. Του λιάνισε την αρ-
βύλλα και τα δάχτυλα. Ο ναύτης έγυρε κάτω για 
να μη πέσει κι έβαλε μια δυνατή φωνή. Οι άλλοι 
συνάξανε τα βλέμματά τους τριγύρω του. “Ποι-
ος θα πάει, παιδιά, τον Ιριώτη στο Νοσοκομείο;”. 
Κανένας δεν απάντησε, κι όλοι κυττάζανε τον 

15  Ο συγγραφέας παραπέμπει στη μετέπειτα καταστροφή του θεραπευτηρίου από 
έκρηξη εχθρικών βλημάτων, το ένα εκ των οποίων διαπέρασε το διαμέρισμα όπου 
βρίσκονταν τα 15 κρεβάτια νοσηλείας –ευτυχώς εκείνη τη στιγμή δεν νοσηλεύ-
ονταν ασθενείς, γιατί θα είχαν όλοι σκοτωθεί– και αφού εξερράγη, μετέτρεψε 
τα πάντα σε άμορφο όγκο σιδηρικών, ενώ συγχρόνως μετέδωσε πυρκαγιά στα 
εύφλεκτα υλικά (οινόπνευμα, βενζίνη, υγειονομικό υλικό και ιματισμό) καθώς 
και σ’ αυτά της παρακείμενης αποθήκης (Σταυριανόπουλου Θ., ό.π., σελ. 188). 
Περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε στη μονογραφία Αλεξανδρή Κ., Ο κατά θάλασ-
σαν Πόλεμος 1912-13 όπως τον Έζησα ως Δόκιμος, έκδοσις Γενικού Επιτελείου 
Ναυτικού επί τη 50ετηρίδι των Βαλκανικών Πολέμων, ανατύπωση Υπηρεσία Ιστο-
ρίας Ναυτικού, Αθήνα, 2010.

16  Φαλτάιτς Κ., Η ναυμαχία της Έλλης, Τύποις Δ. Δελή, Έκδοση Β΄, σελ. 11, Αθήναι, 
1920, (ανατύπωση Ιστορική Υπηρεσία Ναυτικού, Συλλογή Ναυτικών Ιστορικών 
Εκδόσεων, τεύχος Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, Αθήνα, 1991). 

πληγωμένο συνάδερφό τους με οίκτο και κάποιο 
φόβο... Ο πληγωμένος φώναζε διαρκώς, ενώ από 
το άνοιγμα της λυωμένης αρβύλλας του φαινό-
τανε κομμάτια κόκκινα σάρκες ανακατεμμένα 
με το πετσί του παπουτσιού, και το αίμα έτρεχε 
με δύναμη από εκεί. Ο υποκελευστής Πιτσιρέ-
λος, άνδρας για δυό, πήρε στις πλάτες του τον 
τραυματία. Ανέβηκε με το ζωντανό του φόρτωμα 
το απάνω διανομείο, κι από κει τράβηξε όλο το 
διάδρομο ως την πρύμη... Έξαφνα τα βογκητά 
του πληγωμένου πάψανε. Τη ράχη του υποκε-
λευστή την πέρασε κρύος ίδρώτας. “Έ λοιπόν! 
Σηκώνεις τώρα ένα πεθαμένο!...”. Ο πληγωμένος 
απάντησε με κάποιο γογκιτό, κι ο υποκελευστής 
πήρε ζωή και θάρρος από κείνο το γογκιτό. Έσι-
αξε τον τραυματία στις πλάτες του και τράβηξε 
με καρδιά το δρόμο του. Πέρασε έτσι γύρω όλο 
σχεδόν το κοίτος του θωρηκτού. Η πόρτα του βά-
θρου του αριστερού πρωραίου πύργου βρέθηκε 
ανοιχτή. Μπήκε μέσα με τη χαρά ενός λυτρωμού, 
και φώναξε: “Νοσοκόμος! Νοσοκόμος!... Ένας 
τραυματίας”. Βήματα ακουστήκανε στη σκάλα κι 
ο νοσοκόμος του πύργου Φραγκούλης φάνηκε 
και βοήθησε τον υποκελευστή στο οδήγημα του 
πληγωμένου. Περάσαν έτσι από διάδρομο σε διά-
δρομο και ανεβήκανε στο νοσοκομείο. Ο Ιριώτης 
πονούσε και γόγκιζε διαρκώς. Τον ξαπλώσανε 
στο χειρουργικό τραπέζι και ο γιατρός του θωρη-
κτού Παντελόπουλος του επιθεώρησε το τραύμα. 
Το μεγάλο δάκτυλο του αριστερού ποδιού ήτανε 
λιανισμένο. Ο ναύτης φώναζε: “Ώωω! Ώω! Πονώ 
γιατρέ”. “Σώπαινε παιδί μου”, τούπε ο γιατρός, 
“Θα περάσει. Μόνο ένα κομμάτι από το δάχτυλο 
θα σου κόψομε... Είσαι ο πρώτος τραυματίας και 

Αριστερά, επιστολικό δελτάριο με το ξενοδοχείο «Ακταίον», στο οποίο στεγάστηκε το πρόσκαιρο Ναυτικό Νοσοκομείο του Φαλήρου. Δεξιά, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό 
επί κάποιου πλωτού νοσοκομείου κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων.
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πρέπει να υπερηφανεύεσαι για την τύχη σου”. Τα 
μάτια του πληγωμένου λάμψανε από κάποια ξαφ-
νική κι ευγενική φλόγα, και φώναξε: “Δεν πειράζει 
γιατρέ. Για την πατρίδα όλα χαλάλι...”»17.

Από τη μελέτη των «Πρακτικών Συνεδριάσεων» 
της «Ανωτάτης Ναυτικής Υγειονομικής Επιτροπής» 
της εποχής εκείνης δεν προκύπτει να έχει διαφορο-
ποιηθεί ο τρόπος, με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι 
συνεδριάσεις της Επιτροπής ούτε και να έχουν αλλάξει 
οι τόποι στους οποίους συνεδρίαζε· εκείνο όμως, που 
προκύπτει είναι ο μεγάλος επιπολασμός των μεταδο-
τικών νοσημάτων ανάμεσα στο στρατευμένο προσω-
πικό· κρούσματα εξανθηματικού τύφου, μηνιγγίτιδας, 
ελονοσίας και προπάντων χολέρας ήταν τα κυριότερα, 
τα οποία έπληξαν τους αντιπάλους στρατούς, η επιτυ-
χής αντιμετώπιση των οποίων εξασφαλίστηκε με την 
έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων, που επέβαλε 
το Γενικό Στρατηγείο με διαταγή που εξέδωσε στις 7 
Απριλίου 1913, η οποία αφορούσε σε υγειονομικές κα-
θάρσεις πλοίων, εγκατάσταση υγειονομικών ζωνών και 
λοιμοκαθαρτηρίων, ίδρυση αντιχολερικών συνεργείων 
και τέλος υποχρεωτικό εμβολιασμό όλου του στρατιω-
τικού προσωπικού με αντιχολερικό εμβόλιο18, αποτέ-
λεσμα έμπνευσης του επιτίμου αρχιάτρου και καθη-
γητή Υγιεινής και Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Κωνσταντίνου Σάββα (1861-1929), με το οποίο 
ελαττώθηκε κατά 14 φορές η νοσηρότητα και κατά 13 
φορές η θνησιμότητα στα ελληνικά στρατεύματα και 
στον άμαχο πληθυσμό, που εμβολιάστηκαν κανονικά 
με δύο δόσεις εμβολίου19.

Παρά τα ικανοποιητικά μέτρα προφύλαξης, που 

17  Φαλτάϊτς Κ., ό.π., σσ. 24- 25.

18  Συνολικά εμβολιάστηκαν 150.000 στρατεύσιμοι με αποτέλεσμα το σημαντικό περι-
ορισμό των κρουσμάτων χολέρας τόσο στο στρατό (μόλις 2.500 κρούσματα με 515 
θανάτους) όσο και στον άμαχο πληθυσμό (2.700 κρούσματα με 1.150 θανάτους), 
τη στιγμή που η Βουλγαρία απαριθμούσε 11.000 κρούσματα, από τα οποία τα 
3.600 θανατηφόρα, ποσοστά που δικαιολογούν απόλυτα τη φράση που ειπώθηκε 
τότε, ότι «η ελληνική ιατρική σύριγξ συνηγωνίσθη με την ελληνική ξιφολόγχη εις 
το νικηφόρον αποτέλεσμα του Ελληνικού Πολέμου 1912-1913» (Διαμαντή Α., ό.π., 
Βαλκανικοί Πόλεμοι 1912-1913, σελ. 140). Περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε 
στην εμπεριστατωμένη μελέτη των Σκαμπαρδώνη Γ., Σχίζα Ν. και Καρδούλη Α., 
Η επιδημία της χολέρας στο Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέ-
μους, Μέρος Τέταρτο Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος, Κεφάλαιο ΙΗ΄, σσ. 176- 203, 
έκδοση Διευθύνσεως Ιστορίας Στρατού, Αθήνα, 2001.

19  Διαμαντή Α. και Λυμπέρη Σ., Ένας αιώνας Ανωτάτη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή 
(1905-2005), Ιατρική Επιθεώρηση Ενόπλων Δυνάμεων, 2006, τεύχος 40, σσ. 
169- 188.

ελήφθησαν εναντίον των λοιμωδών νοσημάτων, κατά 
την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων, εντούτοις δεν 
έλειψαν τα περιστατικά ελονοσίας, τα οποία απασχό-
λησαν τις συνεδριάσεις της ΑΝΥΕ εκείνη την εποχή. 
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι ο «Σύλλογος Περιστολής 
Ελωδών Νόσων», που ιδρύθηκε το 1905 με πρωτοβου-
λία του Κωνσταντίνου Σάββα και του Ιωάννη Καρδαμά-
τη (1859-1942), συνέβαλε καθοριστικά στην εκπληκτική 
μείωση της νοσηρότητας των ελληνικών στρατευμάτων 
από ελονοσία20. 

Τα επιβατηγά πλοία της Πανελλήνιας Ατμοπλοΐας 
«Ιωνία» και «Αλβανία», τα οποία είχαν κατάλληλα με-
τασκευαστεί σε πλωτά νοσοκομεία, χρησιμοποιήθηκαν 
για τις διακομιδές των τραυματιών και ασθενών από τα 
μέτωπα του πολέμου στα νοσοκομεία της Ζώνης των 
Μετόπισθεν και του Εσωτερικού· εκτός αυτών χρησι-
μοποιήθηκαν και τα πλοία της ποντοπόρου ναυτιλίας 
«Θεμιστοκλής», «Αθηνά» και «Ουράνα», κατάλληλα 
διασκευασμένα για τις ανάγκες πολέμου.21 

Στον πρόλογο της «Εκθέσεώς» του προς τη Διεύ-
θυνση της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
Στρατιωτικών, ο υφηγητής της Ουρολογίας του Πανε-
πιστημίου Αθηνών Βαρθολομαίος Γκίζης (1866-μετά το 
1930), έφεδρος γιατρός, διευθυντής της «Αλβανίας» 
κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων, εξήρε 
αιτιολογημένα την επιλογή των νοσοκομειακών πλοί-
ων ως των καλυτέρων μέσων διακομιδής τραυματιών 
και ασθενών καθώς και την ευεργετική επίδραση του 
θαλασσίου περιβάλλοντος στην ταχεία αποκατάσταση 
της υγείας αυτών:

«Τα πλωτά νοσοκομεία κρίνονται τα νυν ως εν 
εκ των καταλληλοτέρων μέσων προς άνετον διακο-
μιδήν των τραυματιών και μάλιστα των παθολογικών 
εκ των μερών των πολεμικών επιχειρήσεων. Και τού-
το, διότι διά της μεταφοράς των τραυματιών διά του 
προμνημονευθέντος μέσου ου μόνον εξασφαλίζεται 
η άνετος διακομιδή αυτών, εις ο μέρος προορίζο-
νται, αλλά και επιτυγχάνεται εν τω ελαχίστω χρόνω 
των πλόων τροποποίησις ή μετατροπή της νοσηράς 
καθόλου καταστάσεως των τραυματιών επί τα βελτίω 
και αύξησις της ζωτικότητος του οργανισμού αυτών. 

20  Βλαδίμηρου Λ., Ο Καρδαμάτης στους Βαλκανικούς Πολέμους και η Συμβολή του 
Ανθελονοσιακού Αγώνα στη Μεγάλη Νίκη στο Ιωάννης Καρδαμάτης. Ο πρωτερ-
γάτης του Ανθελονοσιακού Αγώνα, σσ. 83-92, εκδοτική παραγωγή Επτάλοφος, 
Αθήνα, 2006.

21  Διαμαντή Α. και Δώδου Ι., ό.π., Πλωτά Νοσοκομεία, σσ. 72- 73, 75-76.
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Το τοιούτον εριδήλως οφείλεται εις την αδιάπαυστον 
εισπνοήν θαλασσίου αέρος κεκορεσμένου ηλεκτρι-
σμού και οζονίου, αέρος βρίθοντος στοιχείων ιω-
διούχων και όντος πυκνοτέρου και σταθερωτέρας 
θερμοκρασίας του της ξηράς τοιούτου, αποκαθα-
ριζομένου δε διά των ανέμων και των κυμάτων και 
πλήρους φωτός, και εις την εντεύθεν διέγερσιν 
απασών των λειτουργιών των ποικίλων οργάνων 
της οικονομίας, ήγουν της ορέξεως, της πέψεως, 
της αφομοιώσεως και των διαφόρων χημισμών της 
στοιχειώδους θρέψεως»22.

Καίτοι όμως οι διακομιδές με τα πλωτά νοσοκο-
μεία εξασφάλιζαν τις καλύτερες συνθήκες στην απο-
κατάσταση των απωλειών υγείας, εντούτοις o ανθυ-
ποπλοίαρχος Γκούρας Μαμούρης (1888-1912), που 
τραυματίστηκε από θραύσμα οβίδας κατά τη διάρκεια 
της «ναυμαχίας της Έλλης» στις 3 Δεκεμβρίου 1912, 
κατά τη μεταφορά του με το πλωτό νοσοκομείο «Ιω-
νία» απεβίωσε 15 ημέρες αργότερα, υποκύπτοντας 
στη μόλυνση του τραύματός του από αεριογόνο γάγ-
γραινα, πάθηση μοιραία εκείνη την εποχή, που δεν 
υπήρχαν τα αντιβιοτικά· οι μακροχρόνιες ανακρίσεις, 
που ακολούθησαν για την εξακρίβωση των αιτίων του 
μοιραίου, οδήγησαν σε απόταξη το έτος 1918 δύο εκ 
των αρίστων γιατρών του Ναυτικού, του επιάτρου 
Παπαδόπουλου και του υπιάτρου Λάμψα, οι οποίοι 
υπηρετούσαν στην «Ιωνία» εκείνη την εποχή και θεω-
ρήθηκαν ως υπεύθυνοι23.

Το πλωτό νοσοκομείο «Ιωνία», το οποίο συγκροτή-
θηκε για τις ανάγκες του Στόλου είχε κυβερνήτη τον 
αντιπλοίαρχο Σταύρο Αγγελή (1850-1927), έναν από 
τους πιο αγαπητούς και άξιους αξιωματικούς του Ναυ-
τικού εκείνης της εποχής, και διευθυντή της ιατρικής 
υπηρεσίας αρχικά τον επίατρο Πάνο Παπαδόπουλο 
(1862-;), ο οποίος αντικαταστάθηκε μετά τη «ναυμα-
χία της Έλλης» από τον αρχίατρο Ιωάννη Τσαμπρή 
(1866-1941)· διέθετε αίθουσες χειρουργείων και επι-
δέσεων και είχε μόνιμο αγκυροβόλιο στον όρμο του 
Μούδρου24.

Το πλωτό νοσοκομείο «Αλβανία» οργανώθηκε και 

22  Γκίζης Β., Έκθεσις Πεπραγμένων Πλωτού Νοσοκομείου «Αλβανία» κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους, Αρχείο Βαλκανικών Πολέμων 1912-1913, ΓΕΣ/ΔΙΣ, Φ. 
1679/ΣΤ/15.

23  Αθανάσαινα Γ., ό.π., Τα Πλωτά Νοσοκομεία στους Βαλκανικούς Πολέμους, σσ. 
77-78.

24  Μολίν Λ., ό.π., σσ. 220- 221.

συντηρήθηκε με δαπάνες της πριγκίπισσας Μαρίας 
Βοναπάρτη25 (1882-1962)· διέθετε 250 κρεβάτια νοση-
λείας και κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων 
πραγματοποίησε 17 πλόες από τα λιμάνια της Θεσ-
σαλονίκης, του Ελευθεροχωρίου, της Πρέβεζας, του 
Δυρραχίου, της Αιδηψού, της Χαλκίδας και του Βόλου 
προς τα λιμάνια των Πατρών, του Πειραιά και της Κέρ-
κυρας, διακομίζοντας περί τους 16.000 τραυματίες και 
ασθενείς26.

Πιστεύουμε, ότι το κείμενο της αναφοράς του δι-
ευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας των Μετόπισθεν 
Μακεδονίας αρχιάτρου Σόλωνα Χωματιανού (1854-
1918) σκιαγραφεί ικανοποιητικά το ρόλο των πλωτών 
νοσοκομείων κατά την περίοδο των Βαλκανικών Πολέ-
μων· το παραθέτουμε αυτούσιο:

«Επίσης προς μεταφοράν των τραυματιών εκ 
Θεσσαλονίκης εις Πειραιά κατά τον Έλληνο-Τουρκι-
κόν πόλεμον εχρησιμοποιήθη πλειστάκις το Πλωτόν 
Νοσοκομείον “Αλβανία”, όπερ, υπό την προστασί-
αν της Α.Β. Υψηλότητος της Πριγκηπίσσης Μαρίας 
διατελούν και δαπάνη ταύτης συντηρουμένον, τα 
μάλα συνετέλεσεν εις την άνετον και ταχείαν διακο-
μιδήν τούτων εις τα ενδότερα της χώρας. Το πλωτόν 
τούτο Νοσοκομείον, διαθέτον 250 περίπου κλίνας 
Brechot-Desprez-Ameline, αίθουσαν εγχειρήσεων 
και επιδέσεως τραυματιών μεθ’ όλων των χρησίμων 

25  Για τη συμβολή της Μαρίας Βοναπάρτη στο νικηφόρο αποτέλεσμα των Βαλκανι-
κών Πολέμων βλέπε στο ενδιαφέρον άρθρο του Σχίζα Ν., Οι δραστηριότητες της 
Μαρίας Βοναπάρτη κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-1913, Δέλτος, 2009, 
τεύχος 38, σσ. 27- 29.

26  Διαμαντή Α., ό.π., σελ. 146.

Πρόσκαιρο Ναυτικό Νοσοκομείο Φαλήρου. Επίσκεψη του ναυάρχου Λάιονελ Τώφ-
νελ, αρχηγού της Αγγλικής Ναυτικής Αποστολής.
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εργαλείων και ειδών επιδέσεως, παρέσχε μεγίστας 
υπηρεσίας εις το Στράτευμα και εκίνησε τον θαυμα-
σμόν όλων των επισκεφθέντων αυτό ξένων Ιατρών 
και Αξιωματικών. Κατά δε τον Έλληνο-Βουλγαρικόν 
πόλεμον, πλην της “Αλβανίας”, εχρησιμοποιήθη και 
το έτερον πλωτόν Νοσοκομείον του Στόλου “Ιωνία”, 
δι’ αμφοτέρων δε τούτων, δαπάνη της Κυβερνήσε-
ως, μετηνέχθησαν άπαντες σχεδόν οι τραυματίαι 
εκ Θεσσαλονίκης εις Βόλον, Πάτρας, Κέρκυραν και 
Πειραιά. Αλλά και κοινά ατμόπλοια επιτάξεως, και δη 
Υπερωκεάνεια, εχρησιμοποιήθησαν προς μεταφο-
ράν τραυματιών και κατά τον πρώτον πόλεμον και 
κατά τον δεύτερον, εξ Ελευθεροχωρίου, Θεσσαλο-
νίκης και Τσάγεζι μέχρι Πειραιώς. Τοιαύτα εν ολίγοις 
τα μεταγωγικά μέσα, ων χρήσιν εποιήσατο η Υγειο-
νομική Υπηρεσία του Ελληνικού Στρατεύματος κατά 
την διάρκειαν των δύο πολέμων, Έλληνο-Τουρκικού 
και Έλληνο-Βουλγαρικού, δι’ ων μετηνέχθησαν, κατά 
το μάλλον ή ήττον εγκαίρως και καλώς, πλην μονο-
μερών γεγονότων εν αρχή του Έλληνο-Τουρκικού 
πολέμου παρατηρηθέντων, άπαντες οι τραυματίαι και 
ασθενείς από των πεδίων των μαχών εις τα Νοσοκο-
μεία των διαφόρων πόλεων και εκείθεν εις το εσωτε-
ρικόν της χώρας και την πρωτεύουσαν»27.

Θεωρούμε, ότι η μέχρι τώρα αδρή εξιστόρηση 
της λειτουργίας της Υγειονομικής Υπηρεσίας του 
Ναυτικού θα ήταν ατελής, αν δεν ενσωματώναμε στο 
παρόν κείμενο τις υποδείξεις, που περιλαμβάνονταν 
στις οδηγίες μάχης του Αρχηγού Στόλου της εποχής 
των Βαλκανικών Πολέμων Παύλου Κουντουριώτη, 
οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερο υγειονομικό ενδι-
αφέρον και φανερώνουν το αμέριστο ενδιαφέρον 
του ναυάρχου για τη διατήρηση της υγείας των πλη-
ρωμάτων των πλοίων του. Τις παραθέτουμε εδώ αντί 
επιλόγου:

«α΄. Δέον, τα πληρώματα να καταπονώνται όσον 
το δυνατόν ολιγώτερον, ιδίως οι σκοπευταί. Οι Κυβερ-
νήται πρέπει φροντίσωσιν ίνα το πλήρωμα και ιδίως οι 
άνδρες οίτινες λόγω της θέσεώς των είναι οι μάλλον 
εκτεθειμένοι, αλλάξωσιν ενδυμασίας και φορέσωσιν 
εντελώς καθαρά ιμάτια, ει δυνατόν δε απολυμασμένα 
δι’ εμβαπτίσεως εντός δοχείου περιέχοντος διάλυσιν 

27  Χωματιανού Σ., Πλωτά Νοσοκομεία στο Έκθεσις περί της Λειτουργίας της Υγει-
ονομικής Υπηρεσίας κατ’ Αμφοτέρους τους Πολέμους, Παράρτημα (επιμέλεια Γ. 
Σκαμπαρδώνη), σελ. 348, στο ‘Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους, ό.π., Αθήνα, 2001.

σουμπλιμέ. Πράγματι γνωστόν τυγχάνει ότι ο κυριώ-
τερος λόγος της κακής μορφής ην λαμβάνουσι τα 
τραύματα είναι τα μικρά τεμάχια της ενδυμασίας άτινα 
παρασύρει το βλήμα του σώματος.

β΄. Διαρκούσης της μάχης οι μη χρησιμοποιούμε-
νοι άνδρες δέον να κρατώνται προφυλαγμένοι, αλλ’ 
όπου και αν ευρίσκωνται οφείλουσι να μένωσι προς 
την πλευράν του εχθρού. Έχει παρατηρηθή ότι η πλευ-
ρά αύτη έχει 30% ολιγωτέρους τραυματίας από των 
άλλων.

γ΄. Εν η περιπτώσει εκραγή οβίς τις έν τινι διαμερί-
σματι πρέπει αμέσως να σταματήση η λειτουργία των 
ανεμιστήρων των αντλούντων αέρα εν των διαμερί-
σματι εκείνω. Εν εναντία περιπτώσει θα απεστέλλετο 
αήρ δηλητηριώδης εν τοις λεβητοστασίοις ή αλλαχού 
και οι θερμασταί θα απέθνησκον εξ ασφυξίας. Τούτο 
συνέβη εν τη μάχη της Τσουσίμας.28

δ΄. Οι άνδρες οι τυχόν ευρεθησόμενοι εις μέρος 
ένθα εξερράγη βλήμα τι, δέον ν’ απέλθωσιν αμέσως 
εκείθεν κρατούντες την αναπνοήν των ίνα μη πάθω-
σιν εξ ασφυξίας, δεν πρέπει δε να επανέλθωσιν εις 
τας θέσεις των πριν το διαμέρισμα εκείνο αερισθή 
τελείως»29. 

28  Η ναυμαχία των στενών της Τσουσίμα (Tsushima) μεταξύ Κορέας και νότιας Ια-
πωνίας το Μάιο του 1905 σφράγισε το τέλος του Ρωσοϊαπωνικού Πολέμου (1904-
1905)  με την καταστροφή των δύο τρίτων του ρωσικού στόλου.

29  Σολιώτη Χ., Οι οδηγίες Μάχης του Κουντουριώτη στις Ναυμαχίες του 1912-13, 
περιοδικό Ναυτική Επιθεώρηση, 1983, τεύχος 424, σσ. 311-323.

Το πλωτό νοσοκομείο «Αλβανία» μεταφέρει τραυματίες κατά τη διάρκεια των Βαλ-
κανικών Πολέμων.
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Ο Τουρκικός Στόλος στα στενά του Βοσπόρου. Διακρίνονται τα τουρκικά πλοία Αβνί–Ιλάχ, Μεσουντιέ, Μεμδουχιέ και Σελιμιέ. 
(Φωτογραφικό αρχείο Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος).
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Επιλογή από ξένα 
δημοσιεύματα  
και έγγραφα
Του Αντιναυάρχου Π.Ν. ε.α.
ΑΝΑΣτΑΣΙΟυ ΔηΜητΡΑΚΟΠΟυλΟυ
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Πολλά έχουν γραφτεί στη χώρα μας για τους Βαλκα-
νικούς Πολέμους από την ιστορική, την στρατιωτική ή 
την αφηγηματική σκοπιά ή, ακόμη, έχουν αποτελέσει 
το ιστορικό υπόβαθρο μυθιστορημάτων. Ανάλογα γρά-
φηκαν στο εξωτερικό, έχοντας τραβήξει την προσοχή 
της κοινής γνώμης, αλλά και των κυβερνήσεων και 
των αναλυτών των διεθνών πραγμάτων. Ο λόγος είναι 
απλός: Επρόκειτο για την αναμέτρηση τεσσάρων χρι-
στιανικών βαλκανικών κρατών με την Οθωμανική Αυ-
τοκρατορία που, όσο και αν αποτελούσε τον «μεγάλο 
ασθενή», δεν έπαυε να είναι, συγκριτικά τουλάχιστον, 
κραταιά.

Στο άρθρο αυτό θα παρουσιαστεί μία επιλογή κει-
μένων από δύο πηγές: δημοσιεύματα του γαλλικού 
εβδομαδιαίου περιοδικού L’Ιllustration και έγγραφα 
των αρχείων της Ιστορικής Υπηρεσίας του Γαλλικού 
Ναυτικού.

τΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ L’ILLUSTRATION
Το L’Ιllustration ήταν ένα εβδομαδιαίο σοβαρό γαλλι-
κό περιοδικό που άρχισε την έκδοσή του στο Παρίσι 
τον Μάρτιο του 1843. Η ύλη του ήταν πληροφοριακή, 
με ανταποκρίσεις από όλο τον κόσμο, καλύπτοντας 
ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, είτε επρόκειτο για τις πο-
λιτικές εξελίξεις, είτε για τις εξερευνήσεις, είτε για 

τα τεχνολογικά επιτεύγματα, είτε τέλος για επανα-
στάσεις και πολέμους. Διατήρησε την πρωτοπορία 
επί πολλές δεκαετίες και σταμάτησε την έκδοσή του 
το 1944. Επανεκδόθηκε το 1945 για να χρεοκοπήσει 
το 1957.

Όπως είναι φυσικό, η έναρξη του Α΄ Βαλκανικού 
Πολέμου προκάλεσε το ενδιαφέρον της σύνταξης 
πολλών εφημερίδων και εντύπων από όλο τον κόσμο 
–ανάμεσά τους και του L’Ιllustration– που έστειλαν 
ανταποκριτές στις πέντε εμπόλεμες χώρες. Πολλοί 
από αυτούς παρακολούθησαν τις επιχειρήσεις από 
κοντά, ακολουθώντας τις μάχιμες δυνάμεις σχεδόν 
μέχρι του μετώπου.

Τα δημοσιεύματα που ακολουθούν είναι εκεί-
να που αναφέρονται σε θέματα ελληνικού ναυτικού 
ενδιαφέροντος. Προέρχονται από το βιβλίο Ο Πρώ-
τος Βαλκανικός Πόλεμος μέσα από τις Σελίδες του 
Περιοδικού L’Illustration, μια έκδοση της Ελληνικής 
Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας (Αθήνα, 1992), κατά 
μετάφραση και επιμέλεια του αντιναυάρχου Α. Δημη-
τρακόπουλου, οποίος παραθέτει και μια μακρά εισα-
γωγή για το θέμα.

Οι αναφερόμενες ημερομηνίες είναι με το Γρηγο-
ριανό ημερολόγιο (το «νέο»), το οποίο η Ελλάδα μεν 
υιοθέτησε το 1923, πλην όμως ήδη ίσχυε από ετών στις 

Ο είσπλους του θωρηκτού «Αβέρωφ» στον όρμο του Φαλήρου το 1911 (Ο Ελληνικός Στόλος στις Αρχές του 20ού αιώνα. Φωτογραφικές Μνήμες Ναυάρχου Νικολάου 
Μακκά, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο).
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ξένες χώρες. Μέχρι τότε, η Ελλάδα ακολουθούσε το 
Ιουλιανό (το «παλαιό»), που την εποχή εκείνη υστερού-
σε από το «νέο» κατά 13 ημέρες.

1.  Ο Ελληνικός Στόλος κυρίαρχος  
του Αιγαίου

21 Δεκεμβρίου 1912 (τεύχος 3643)
Πολύ λίγες μέρες πριν από την κήρυξη του πολέμου, 
ο βουλευτής Κουτούπης, παλαιός αξιωματικός του Ελ-
ληνικού Ναυτικού, δημοσίευε μία συγκριτική μελέτη 
του Ελληνικού και Τουρκικού Ναυτικού και κατέληγε 
ότι οι Έλληνες, με την ταχύτητα και τον οπλισμό του 
θωρηκτού τους «Γεώργιος Αβέρωφ», τα έξι μεγάλα 
αντιτορπιλικά τους και το υποβρύχιο «Δελφίν», θα 
υπερίσχυαν των Τούρκων σε τέτοιο βαθμό, ώστε η 
κυριαρχία της θαλάσσης θα περιήρχετο αναμφίβολα 
σε αυτούς. Το «Γεώργιος Αβέρωφ» είναι ναυπηγήσε-
ως 1909, τα αντιτορπιλικά αγοράστηκαν φέτος, ενώ 
το «Δελφίν», που κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία του 
Chalon-sur-Saone, αναχώρησε από την Τουλώνα στις 
30 Σεπτεμβρίου και κατέπλευσε στον Πειραιά στις 5 
Οκτωβρίου, διασχίζοντας 11.000 ν. μίλια χωρίς ενδι-
άμεσο σταθμό.

Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, τα γεγονότα δικαίω-
σαν τις αισιόδοξες προβλέψεις του Έλληνα βουλευτή. 
Το Ελληνικό Ναυτικό υπήρξε ένα δυναμικό στοιχείο 
υποστηρίξεως των συμμαχικών επιχειρήσεων. Χάρη 
στην ετοιμότητα και στη δραστηριότητά του, το Αιγαίο 
κατέστη απαγορευμένη θάλασσα για τις τουρκικές 
νηοπομπές της Ασίας, αναγκάζοντας τις ενισχύσεις 
και τον ανεφοδιασμό να κάνουν μια μακρά παράκαμ-
ψη με τον σιδηρόδρομο, χάνοντας πολύτιμο χρόνο. 
Χάρη στους ναυτικούς της η Ελλάδα προχώρησε, σαν 
σε παιχνίδι, στην κατάληψη των νήσων του Βορείου 
Αιγαίου, όπου οι Έλληνες έτυχαν της πιο θερμής 
αδελφικής υποδοχής από τους ελληνικούς πληθυ-
σμούς τους.

Ο ηρωισμός ενός αξιωματικού του Ελληνικού 
Ναυτικού, του υποπλοιάρχου Βότση, κυβερνήτη του 
τορπιλοβόλου «11», που βύθισε ένα αγκυροβολημένο 
στη Θεσσαλονίκη τούρκικο θωρηκτό, απάλλαξε τους 
συμμάχους από τη σοβαρή απειλή που αποτελούσε το 
βαρύ πυροβολικό αυτού του πλοίου κατά τις επιχειρή-
σεις καταλήψεως της πόλεως. Τέλος την παραμονή 
της ανακωχής, μία νηοπομπή επιτάκτων πλοίων, συ-
νοδευόμενη από ελληνικά πολεμικά μετέφερε χωρίς 

αντίσταση, μία αποβατική δύναμη 15.000 Βουλγάρων 
από την Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη (Δεδέ-
αγατς).

Συνεπώς ο Ελληνικός Στόλος είχε το δικό του 
αποτελεσματικό και ένδοξο ρόλο, αντίστοιχο των χερ-
σαίων δυνάμεων και ο αρχηγός του, ναύαρχος Κου-
ντουριώτης, έχει τα δικαιώματά του στις δάφνες αυτού 
του πολέμου.

Αυτές τις τελευταίες εβδομάδες αναφέρθηκε ότι 
ο Τουρκικός Στόλος προσπάθησε να βυθίσει ελληνικά 
πλοία που περιπολούσαν μπροστά από τα Δαρδανέλ-
λια. Φαίνεται όμως ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξε παρά 
εξ αποστάσεως ανταλλαγή βολής πυροβολικού, χωρίς 
αποτέλεσμα.

2.  Οι Ναυτικές Επιχειρήσεις  
στον Βαλκανικό Πόλεμο

22 Φεβρουαρίου 1913 (τεύχος 3652)
Δεν έχω την πρόθεση να γράψω εδώ την ναυτική ιστο-
ρία του Βαλκανικού Πολέμου. Δεν είμαι ιστορικός και 
εξάλλου είναι πολύ νωρίς ακόμα για να μπορέσει κα-
νείς να εκφέρει τελική κρίση. Θα περιοριστώ λοιπόν 
στο να κάνω μία αναδρομή των γεγονότων που έλαβαν 
χώρα τόσο στο Αιγαίο, όσο και στη Μαύρη Θάλασσα, 
των οποίων την ακρίβεια προσπάθησα να ελέγξω στο 
μέτρο του μεγίστου δυνατού.

Κατά το χρόνο της ενάρξεως των εχθροπραξιών 
στη βαλκανική χερσόνησο, οι ναυτικές δυνάμεις των 
εμπλεκομένων ήταν οι ακόλουθες:

Η ναυτική συμπλοκή της 18 Ιανουαρίου (διάγραμμα του ανταποκριτού του «Temps» 
κ. Et. Labrabche).
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Από τουρκικής πλευράς:
Τρία μεγάλα θωρηκτά:
Το Messoudieh (9.000 τ.), ναυπηγημένο το 1874, 

εκσυγχρονισμένο όμως το 1904, ταχύτητος 16 κ. με 
2 πυροβόλα των 24 εκατοστομ., 14 των 15, 14 των 7,5 
και 10 των 5,7.

Το Haireddin Barbarossa και το Tourgout Reis 
(πρώην Kurfurst Friedrich Wilhelm, πωληθέντα από τη 
Γερμανία προ 3 ετών), εκτοπίσματος 10.000 τ., ταχύτη-
τος 16 κ, με 6 πυροβόλα των 28, 8 των 10 και 8 των 9.

Τρία παλαιά μικρά θωρηκτά, τα Mouin-i-Zafer και 
Fetih-i-Bulend, καθελκύσεως 1867-1870, εκσυγχρο-
νισμένα το 1907, εκτοπίσματος 3.000 τ., ταχύτητος 12 
κ με 4 πυροβόλα των 15, καθώς και το Asar-i-Teufik, 
5.000 τ., με 3 πυροβόλα των 15,7 και 12, και 6 των 5,7.

Τέσσερα παλαιά θωρηκτά (Azizieh κ.λπ.) μη αξιό-
μαχα.

Δύο σύγχρονα θωρακισμένα καταδρομικά, τα κα-
ταδρομικά Hamidieh και Mejidieh, καθελκύσεως 1903, 
4.000 τ., με 2 πυροβόλα των 15 και 8 των 12.

Δεκαέξι αντιτορπιλικά (εκ των οποίων τα 11 αξιόμα-
χα), περί τα 30 τορπιλοβόλα και 10 πλοία μεταφορών.

Από ελληνικής πλευράς
Τρία όμοια θωρηκτά, τα «Ύδρα», «Σπέτσαι» και 

«Ψαρά», ναυπηγημένα το 1890, εκσυγχρονισμένα το 

1901, 5.000 τ., 17 κ., με 3 πυροβόλα των 27 και 5 των 
15.

Ένα πολύ ισχυρό θωρακισμένο καταδρομικό, το 
«Γεώργιος Αβέρωφ» (προσφερθέν στο ελληνικό ναυ-
τικό από το συνονόματο γενναιόδωρο πατριώτη).

Οκτώ εξαίρετα αντιτορπιλικά, από τα οποία τα τέσ-
σερα 1.100 τ., αγορασμένα στην Αγγλία πριν από την 
κήρυξη του πολέμου, καθώς και 30 τορπιλοβόλα.

Ένα υποβρύχιο, το «Δελφίν», 310 τ. στην επιφάνεια 
και 460 τ. εν καταδύσει, με 5 τορπιλοβλητικούς σω-
λήνες, κατασκευασμένο στα ναυπηγεία Grreusot. Η 
μονάδα αυτή έλαβε ενεργό μέρος στις επιχειρήσεις, 
υποστηρίζοντας τα αντιτορπιλικά που τηρούσαν τον 
αποκλεισμό της εισόδου των Δαρδανελλίων.

Μία μοίρα εξοπλισμένων επιβατηγών, αποτελού-
μενη από 2 των 1.000 τ., 15 κ., 2 των 9.000 τ., 19 κ. και 
1 των 9.000 τ., 21 κ.

Μία μοίρα υποστηρίξεως, με 3 ανθρακοφόρα, 1 
μεταφοράς πυρομαχικών, 1 ναρκοθέτιδα και 2 δεξα-
μενόπλοια.

60 επίτακτα επιβατηγά για τη μεταφορά στρατευ-
μάτων.

Κατά την απαρίθμηση αυτή των βαλκανικών ναυ-
τικών δυνάμεων δεν θα πρέπει να ξεχαστεί ο στολί-
σκος των έξι βουλγαρικών τορπιλοβόλων, που όπως 

Αξιωματικοί του Οθωμανικού Στόλου.
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θα δούμε, παρακάτω δικαίως απέσπασαν ευμενέστατα 
σχόλια. Το εμβρυακό αυτό ναυτικό αποτελεί έργο του 
τσάρου Φερδινάνδου, που ανέθεσε τη συγκρότησή 
του στο Γάλλο αξιωματικό του ναυτικού κ. Pichon, πριν 
από δώδεκα περίπου έτη.

Οι εχθροπραξίες στο Αιγαίο
Από την κήρυξη του πολέμου ο Ελληνικός Στόλος, υπό 
την αρχηγία του υποναυάρχου Κουντουριώτη, ανέλα-
βε την πιο αποφασιστική δράση.

Μια ελληνική μοίρα αναπτύχθηκε μπροστά στη 
Σμύρνη και κατέστησε αδύνατη τη διά θαλάσσης με-
ταφορά του σώματος στρατού της περιοχής, σε τέτοιο 
βαθμό που το ανάγκασε να προωθηθεί στο μέτωπο 
σιδηροδρομικώς, διακινώντας 1.500 μόνο άνδρες 
ημερησίως. Αυτό είχε ως συνέπεια να χρειαστούν 30 
ημέρες για να προωθηθεί το σώμα στη Θράκη, όπου 
έφθασε πολύ αργά για να συμμετάσχει στη μάχη. Αν 
η θαλασσία οδός ήταν ελεύθερη δεν θα χρειαζόταν 
περισσότερο από μια εβδομάδα για να φθάσει στο ευ-
ρωπαϊκό έδαφος.

Στις 2 Οκτωβρίου ο Ελληνικός Στόλος καταλαμβά-
νει την Λήμνο, εγκαθιστώντας στον Μούδρο μία εξαι-
ρετική ναυτική βάση και ένα προσωρινό ναύσταθμο.

Τα τορπιλοβόλα επιχειρώντας από την Τένεδο, 
κοντά στα Δαρδανέλλια, επιτηρούν τα Στενά και συλ-
λαμβάνουν μεγάλο αριθμό λειών. Οι θαλάσσιες οδοί 
είναι κλεισμένες για τον στρατιωτικό ανεφοδιασμό 
και 180 πυροβόλα μάχης αγορασμένα στην Γερμα-
νία από την τουρκική κυβέρνηση (που θα έπρεπε να 
παραδοθούν στην Κωνσταντινούπολη στις 15 Οκτω-
βρίου), θα πρέπει να δρομολογηθούν μέσω Κωνστά-
ντζας, για να φθάσουν στον προορισμό τους μετά 
την ανακωχή.

Τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, Θάσος, Αγ. Ευ-
στράτιος, Ίμβρος, Σαμοθράκη, καταλαμβάνονται δι-
αδοχικά από τους Έλληνες ναυτικούς.

Εν τω μεταξύ, τη νύκτα της 1ης Νοεμβρίου, το μικρό 
τορπιλοβόλο «11», κυβερνώμενο από τον υποπλοίαρ-
χο Βότση, εισέρχεται στον κόλπο της Θεσσαλονίκης 
παραπλέοντας τα επικίνδυνα ρηχά του Βαρδάρη. 
Φθάνει μέχρι και αυτών των κρηπιδωμάτων της πόλε-

Το επιτελείο και μέρος του πληρώματος του «Γεώργιος Αβέρωφ»: στο μέσο ο υποναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, αρχηγός του Ελληνικού Στόλου (φωτογρ. Γαζιάδης).
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ως, βάλλει τις τορπίλες του και βυθίζει το μικρό θωρη-
κτό Fetih-i-Bulend.

Στις 10 Νοεμβρίου, ένα άλλο τορπιλοβόλο, μπαί-
νει κατά τη νύκτα στο μικρό λιμάνι των Κυδωνιών (Αϊ-
βαλι) και βυθίζει μία τούρκικη κανονιοφόρο. Κατά την 
κατάληψη της Πρέβεζας οι Έλληνες συλλαμβάνουν 
δύο τούρκικα τορπιλοβόλα, όπου λαμβάνει χώρα ένα 
τραγικό επεισόδιο. Το πλήρωμα του ενός οθωμανικού 
τορπιλοβόλου ανοίγει του κρουνούς κατακλίσεως και 
εγκαταλείπει το πλοίο, αφήνοντας τον κυβερνήτη του 
εγκλωβισμένο στο διαμέρισμά του. Το πλοίο βυθιζό-
ταν όταν οι Έλληνες ναυτικοί ανέβηκαν σε αυτό και 
άκουσαν τις κραυγές του δύστυχου αξιωματικού, που 
όμως πνίγηκε καθώς δεν πρόλαβαν να τον ελευθε-
ρώσουν.

Προηγουμένως, στις 12 Οκτωβρίου, μία πλήρης 
βουλγαρική μεραρχία, με όλο της το υλικό και 3.000 
ίππους, μεταφέρθηκε σε μία μέρα, με 27 ελληνικά με-
ταγωγικά, από τη Θεσσαλονίκη στην Αλεξανδρούπολη, 
υπό την προστασία του ελληνικού στόλου. Ο καιρός 
ήταν φρικτός, με δυνατή βροχή που σκοτείνιαζε την 
περιοχή. Οι συνθήκες ήταν ιδανικές για μία επίθεση 
τουρκικών τορπιλοβόλων: δεν απετόλμησαν όμως 
καμμιά.

Μόνο μετά την ανακωχή με τους Βουλγάρους 
και τους Σέρβους η Τουρκία κινεί τον στόλο της για 
μάχη.

Στις 16 Δεκεμβρίου, ο Τουρκικός Στόλος αφήνει 
το αγκυροβόλιό του στο Ναγαρά, βγαίνει από τα Δαρ-
δανέλλια και σε απόσταση 12.000 περίπου μέτρων 
ανοίγει πυρ εναντίον των ελληνικών πλοίων, που αμέ-
σως σπεύδουν σε συνάντησή του. Ο Ελληνικός Στό-
λος απαντά στο πυρ μόλις η απόσταση μειώνεται στα 
7.000 μ. Ο «Αβέρωφ» δεν διστάζει να αποχωριστεί 
και να αποκόψει τον Τουρκικό Στόλο από τα Στενά, 
υπολογίζοντας στη υψηλή ταχύτητά του, στην οποία 
θα αποδώσει σημασία σε όλες τις ναυτικές συμπλο-
κές. Ο χειρισμός αυτός προκαλεί την υποχώρηση της 
οθωμανικής δυνάμεως που ξαναμπαίνει στα Δαρδα-
νέλλια. Στην πραγματικότητα ποτέ δεν απομακρύν-
θηκε από τη προστασία των πυροβόλων των οχυρών 
της εισόδου.

Αυτή η συμπλοκή δεν κράτησε παρά μερικά λε-
πτά. Ο «Αβέρωφ» έχει ένα νεκρό υπαξιωματικό, 
ένα θανάσιμα τραυματισμένο αξιωματικό και οκτώ 
τραυματίες. Το «Σπέτσαι» έναν τραυματία. Στα τουρ-
κικά πλοία υπάρχουν 14 νεκροί και 57 τραυματίες. 
Το Barbarossa δέχθηκε 7 βλήματα (εκ των οποίων 

Το σώμα εθελοντών τυφεκιοφόρων αξιοποιήθηκε από τον ναυτικό διοικητή μετά την απελευθέρωση της Θάσου ως στρατοχωροφυλακή (προσφορά Ιωάννη Τσούπρα, 
Θάσος).
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ένα διαπέρασε την θωρακισμένη γέφυρα) και το 
Messoudieh τρία.

Στις 22 Δεκεμβρίου το καταδρομικό «Medjidieh» 
μαζί με μερικά αντιτορπιλικά, εμφανίζονται στην εί-
σοδο των Στενών και ρίχνουν μερικά βλήματα κα-
τά της πόλεως της Τενέδου. Με την εμφάνιση των 
καπνών των ελληνικών πλοίων, που σπεύδουν πάση 
δυνάμει από τη Λήμνο, καταδρομικό αντιτορπιλικά 
υποχωρούν.

Έτσι φθάνουμε στις 15 Ιανουαρίου. Στις 3 το πρωί 
εξέρχεται ολόκληρος ο Τουρκικός Στόλος. Προπλέ-
ει το Hamidieh, που τέλειωσε τις επισκευές του. Ο 
καιρός όμως είναι πολύ άσχημος και ο στόλος ξα-
ναμπαίνει στα Στενά. Το «Hamidieh» συνεχίζει τον 
πλου του μέχρι τη Σύρο, όπου βρίσκει επισκευαζό-
μενο το «Μακεδονία», ένα εξοπλισμένο επιβατηγό 
με 3 πυροβόλα των 75. Βάλλει κατ’ αυτού καθώς 
και της πόλεως. Ο κυβερνήτης της «Μακεδονίας» 
ανοίγει τους κρουνούς κατακλίσεως και το πλοίο βυ-
θίζεται. Από τον βομβαρδισμό αυτό, που ξεσήκωσε 
στην Αθήνα βαθειές ανησυχίες, σκοτώθηκαν δύο 
άτομα. Από τη Σύρο το Hamidieh κατευθύνεται και 
αγκυροβολεί στη Βυρηττό, αλλά μόλις εμφανίζονται 
πολεμικά στον ορίζοντα αποκόπτει και εγκαταλείπει 
τις άγκυρες, καταφεύγοντας στο Σουέζ. Εκεί, αφού 
ανθρακεύει μέχρις ορίων, σύμφωνα με τους διε-
θνείς κανονισμούς περί ουδετερότητας, διασχίζει τη 
διώρυγα και μπαίνει στην Ερυθρά Θάλασσα. Μετά 
από νέο ανεφοδιασμό ξαναπερνά τη διώρυγα στις 
10 Φεβρουαρίου και φθάνει στη Μάλτα, από όπου 
αποπλέει στις 16 Φεβρουαρίου...

Τη νύκτα 17 προς 18 Ιανουαρίου το οθωμανικό 
Υπουργικό Συμβούλιο αποφασίζει να ζητήσει από 
τον στόλο να κάνει μια νέα προσπάθεια. Προφανώς 
πρόκειται για την αναζήτηση μιας επιτυχίας, που 
θα δώσει στους αντιπροσώπους στο Λονδίνο μία 
ελπίδα καλύτερων όρων ειρήνης. Το καταδρομικό 
«Medjidieh» και 4 αντιτορπιλικά εξέρχονται πρώτα, 
προσπαθώντας να παρασύρουν τον Ελληνικό Στό-
λο στα ανοικτά ή τουλάχιστον να τον διασπάσουν. 
Είναι ένα έξυπνο τέχνασμα, στην παγίδα όμως του 
οποίου ο ναύαρχος Κουντουριώτης δεν πέφτει. Πε-
ριμένει και εκκινεί στις 09.15΄ της 18ης Ιανουαρίου, 
αφού η τούρκικη μοίρα αποτελούμενη από τα θω-
ρηκτά «Barbarossa», «Turgout», «Messoudieh» και 
«Assar-Tefik», καθώς και 8 αντιτορπιλικά, βρεθεί στα 
ανοικτά, μεταξύ Λήμνου και Τενέδου. Η συμπλοκή 

αρχίζει στις 11.15΄ από απόσταση 8.000 μέτρων, 18 
μίλια από την άκρα Baba, βορείως των στενών της 
Λέσβου. Και σύντομα θα έχει την ίδια εξέλιξη με την 
συμπλοκή της 16 Δεκεμβρίου.

Μετά από μερικές βολές οι Τούρκοι αναστρέφουν 
πορεία και κατευθύνονται προς την Τένεδο, διωκό-
μενοι από τα πλοία ολόκληρης της ελληνικής μοίρας, 
που βάλλουν με το σύνολο του οπλισμού τους, ενώ 
τα οθωμανικά δεν μπορούν να απαντήσουν παρά 
με τα πρυμναία πυροβόλα. Μεγάλη αταξία επικρατεί 
στην τουρκική μοίρα. Όπως και στην προηγούμενη 
συμπλοκή, ο «Αβέρωφ» εφορμά κατά του εχθρού και 
βάλλει κατ’ αυτού από μικρή απόσταση. Μόλις 4.000 
μέτρα. Στις 14.00΄ οι Τούρκοι εισέρχονται στα Στενά. 
Ο «Αβέρωφ» που βρίσκεται πια μέσα στη ζώνη πυρός 
των επάκτιων οχυρών, απομακρύνεται και η συμπλοκή 
περατώνεται στις 14.30΄.

Η ανταλλαγή πυρών υπήρξε εξαιρετικά έντονη, 
αλλά η βολή των Τούρκων δεν είχε σοβαρά αποτε-

Αξιωματικοί επί του «Αβέρωφ» (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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λέσματα. Ο «Αβέρωφ» δέχθηκε μια μόνο βολή και 
δεν είχε παρά έναν τραυματία, ενώ έβαλε περισσό-
τερα των 700 βλημάτων όλων των διαμετρημάτων. Το 
τουρκικό επίσημο ανακοινωθέν λέγει ότι οι απώλειες 
και των δύο πλευρών υπήρξαν μεγάλες. Αυτό δεν εί-
ναι αληθινό παρά για τον έναν αντίπαλο: 50 περίπου 
βλήματα έπληξαν τα τουρκικά πλοία, φονεύοντας 47 
και τραυματίζοντας 160 άνδρες, που μεταφέρθηκαν 
στην Κωνσταντινούπολη με πλωτό νοσοκομείο. Φαί-
νεται ότι το «Turgout» τέθηκε εκτός ενεργείας ένας 
πύργος.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα 4.000 μέτρα τα ελ-
ληνικά πυροβόλα δεν μπορούσαν να διατρήσουν την 
ίσαλη θωράκιση των τουρκικών πλοίων, πράγμα που 
εξηγεί τη μη βύθιση κανενός από αυτά.

Συνοψίζοντας, η εξέταση των γεγονότων που 
περιγράφηκαν παραπάνω, δείχνει ότι αναμφίβολα ο 
Ελληνικός Στόλος έπαιξε ένα ενεργό και χρησιμότατο 
ρόλο στον βαλκανικό πόλεμο, επιδεικνύοντας μεγάλες 
επιχειρησιακές ικανότητες και αντοχή. Τα πλοία του, 
από τα οποία πολλά μικρού εκτοπίσματος, παρέμειναν 
με αναμμένα πυρά επί διάστημα πάνω από τρεις μή-
νες, κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, και είναι 
έτοιμα να πλεύσουν και πάλι κατά του εχθρού μόλις 
αυτός εμφανιστεί.

Τελικά ο Ελληνικός Στόλος παρέμεινε απόλυτος 
κύριος σε μία θάλασσα η χρησιμοποίηση της οποίας 
ήταν μεγάλης σημασίας για τον εχθρό του. Προσέφε-
ρε στους συμμάχους εξαιρετικές υπηρεσίες, εμποδί-
ζοντας την εμφάνιση μεγάλων ασιατικών μονάδων στις 
αποφασιστικής σημασίας επιχειρήσεις της Θράκης. 
Και με τις δυναμικές ενέργειές του άλλαξε ίσως την 
έκβαση του πολέμου. 

Sauvaire Jourdan
έφεδρος αντιπλοίαρχος

η Αεροπορία στον πόλεμο  
της Ανατολής
Ο υπολοχαγός Μουτούσης του Ελληνικού Στρατού, 
με επιτυχίες στα Ιωάννινα, μετέβη στη Λήμνο με το 
γαλλικής κατασκευής υδροπλάνο του, μόλις επανα-
λήφθηκαν οι εχθροπραξίες, για να συνδράμει τις 
μονάδες που επιχειρούν στην Καλλίπολη. Στις 6 Φε-
βρουαρίου απογειωνόταν με παρατηρητή ένα συνά-
δελφό του. Το αντιτορπιλικό «Βέλος» απέπλεε από 
τον Μούδρο, πριν από αυτόν και τον ανέμενε στο 
ύψος της Ίμβρου, για να παράσχει βοήθεια σε περί-

πτωση ατυχήματος. Το «Βέλος» εντόπισε το διπλάνο 
και το είδε να εξαφανίζεται πάνω από την τουρκική 
ακτή, όπου παρέμεινε επί σαράντα αγωνιώδη λεπτά. 
Στη συνέχεια ξαναφάνηκε μακριά, σε μεγάλο ύψος 
(πάνω από 1.300 μ. όπως έγινε αργότερα γνωστό). 
Κατευθύνθηκε προς την Ίμβρο και τη Λήμνο, ξαφνι-
κά όμως το είδαν να χάνει ύψος και τελικώς να προ-
σθαλασσώνεται ομαλά, είκοσι περίπου μέτρα από την 
ακτή της Ίμβρου. Το «Βέλος» καθαίρεσε μια λέμβο, 
που το τράβηξε μέχρι το πλοίο, το οποίο στη συνέχεια 
ρυμούλκησε το υδροπλάνο με ταχύτητα 20 κόμβων.

τΑ ΑΡΧΕΙΑ τηΣ ΙΣτΟΡΙΚηΣ υΠηΡΕΣΙΑΣ 
τΟυ γΑλλΙΚΟυ ΝΑυτΙΚΟυ
Το δεύτερο τμήμα αυτού του άρθρου περιλαμβάνει 
κυρίως αποσπάσματα από τις εβδομαδιαίες αναφο-
ρές που έστελνε στο γαλλικό υπουργείο των Ναυ-
τικών από την Κωνσταντινούπολη ο διοικητής της 
γαλλικής 2ης Ελαφράς Μοίρας Louis Rene Charles 
Dartige du Fournet (1856-1940), ο οποίος επέβαινε 
στο καταδρομικό Leon Gambetta. Να διευκρινιστεί 
ότι λίγες μέρες μετά την έναρξη του Α΄ Βαλκανικού 
Πολέμου, άρχισαν να αγκυροβολούν στα ύδατα της 
οθωμανικής πρωτεύουσας, με την έγκριση της τουρ-
κικής κυβέρνησης, πλοία της Αυστροουγγαρίας, της 
Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της 
Μεγάλης Βρετανίας, της Ολλανδίας, της Ρουμανίας 
και της Ρωσίας. Αποστολή τους ήταν η προστασία της 
ζωής και της περιουσίας των Ευρωπαίων της πόλης, 
καθώς και των ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων, ιδρυμά-
των, πρεσβειών κ.λπ., σε περίπτωση ταραχών που θα 
ξεσπούσαν μετά από μία ενδεχόμενη ολοκληρωτική 
κατάρρευση των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων 
στην Ανατολική Θράκη. Ο συντονισμός των ενεργειών 
του πολυάριθμου διεθνούς στόλου ανατέθηκε στον 
Dartige du Fournet, που ήταν ο αρχαιότερος επί των 
πλοίων αξιωματικός.

Το ενδιαφέρον των ναυτικών δραστηριοτήτων 
εντοπίζεται στα στοιχεία που ο Fournet μπορούσε να 
συγκεντρώνει από τουρκικές, κυρίως, πηγές, παραθέ-
τοντας τόσο την τουρκική οπτική, όσο και τις δικές του 
κρίσεις και εκτιμήσεις. Συχνά τα στοιχεία που παραθέ-
τει αναφέρονται σε πολύ νωπά γεγονότα ή προέρχο-
νται από τουρκικές πηγές, τις πληροφορίες των οποίων 
αντιμετώπιζε με πολύ επιφυλακτικότητα. Ως συνέπεια 
υπάρχουν και ανακρίβειες, οι οποίες ανασκευάζονται 
στις επόμενες αναφορές.
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Όσα ακολουθούν προέρχονται από το βιβλίο Ο Α΄ 
Βαλκανικός Πόλεμος μέσα από τα Αρχεία της Ιστορι-
κής Υπηρεσίας του Γαλλικού Ναυτικού, το οποίο εκ-
δόθηκε από το Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος (1996), 
κατά μετάφραση και ιστορική σχολιασμό του αντιναυ-
άρχου Α. Δημητρακόπουλου, ο οποίος προτάσσει μια 
σχετική ανάλυση.

1.  η Ναυτική αψιμαχία [της 16 Δεκεμβρίου 
1912] έξω από τα Δαρδανέλλια

Προς τον εκδότη των «The Times»
Κύριοι,

Σχετικά με τις διάφορες ανακριβείς αναφορές που 
δημοσιεύτηκαν στις βρετανικές εφημερίδες πάνω στα 
αποτελέσματα της δράσης μεταξύ του Ελληνικού και 
Τουρκικού Στόλου, η οποία έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμ-
βρίου1 σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε τα ακόλουθα 
επίσημα επιβεβαιωμένα και επίσημα ανακοινωμένα 
γεγονότα.

Η ούτως ειπείν ναυμαχία δεν ήταν παρά μια βρα-

1  Η ναυμαχία της Έλλης (3/16 Δεκεμβρίου 1912).

χεία αψιμαχία διάρκειας μερικών λεπτών. Στις 09.30΄ 
π.μ.2 ο Τουρκικός Στόλος, αποτελούμενος από τέσ-
σερα θωρηκτά, ένα καταδρομικό, εννέα αντιτορπι-
λικά και έξι τορπιλοβόλα, εμφανίστηκε στην είσοδο 
των Στενών. Τα μικρότερα πλοία παρέμειναν στην 
περιοχή και τα τέσσερα μεγαλύτερα έστρεψαν προς 
Βορράν, πλέοντας κοντά στις ακτές. Ο Ελληνικός 
Στόλος, ερχόμενος από τη νήσο Ίμβρο και απαρτι-
ζόμενος, επίσης, από τέσσερα θωρακισμένα πλοία, 
έπλευσε προς τα βορειοανατολικά για να διασταυ-
ρώσει την πορεία των Τούρκων. Το «Αβέρωφ» δια-
θέτοντας μεγαλύτερη ταχύτητα προχώρησε3, ενώ τα 
υπόλοιπα τρία πλοία σχηματίστηκαν σε γραμμή μετώ-
που και ανάμειναν τον εχθρό. Στις 09.15΄ τα τουρκι-
κά πλοία άνοιξαν πυρ από απόσταση 15.000 υαρδών 
περίπου4. Στις 10.00΄ ο Ελληνικός Στόλος άρχισε τη 

2  Το λάθος είναι προφανές. Το σωστό είναι 08.20΄.

3  Το «Αβέρωφ» αποχωρίστηκε στις 09.35΄ (δηλαδή 12 λεπτά μετά την έναρξη της 
ναυμαχίας) όταν ο αντίπαλος στόλος ήταν σε απόσταση 9.500 μέτρων. Η ανεξάρτη-
τη κίνησή του σημάνθηκε με την ύψωση του σήματος «Ζ» που σήμαινε «οι κινήσεις 
μου ανεξάρτηται».

4  Το σωστό είναι 12.500 μέτρα, στις 09.22΄ (κατ’ άλλους στις 09.25΄).

Το καταδρομικό «Leon Gambetta» σε επιστολικό δελτάριο της εποχής (Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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βολή από απόσταση περίπου 8.500 υαρδών5. Στις 
10.04΄ ο Τουρκικός Στόλος άλλαξε πορεία κατά 16 
ρόμβους6 και έστρεψε, όσο μπορούσε ταχύτερα και 
σε αταξία προς τα Στενά, όπου εισήλθε στις 10.30΄. 
Κατά συνέπεια, ο συνολικός χρόνος που οποιοσ-
δήποτε από τους δύο στόλους βρισκόταν κάτω από 
τα πυρά του άλλου, δεν ξεπέρασε τη μισή ώρα και 
προφανώς ήταν μόνο 20 λεπτά7. Τα τορπιλοβόλα [και 
τα αντιτορπιλικά] δεν έλαβαν μέρος στη δράση8, η 
οποία δεν ήταν παρά μια αψιμαχία, που προφανώς 
αναλήφθηκε για να κατευνάσει την κοινή γνώμη στην 
Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια της βραχείας ανταλλαγής πυ-
ρών, τα τουρκικά πλοία υπέστησαν τις ακόλουθες 
ζημιές:

1.  Ένας πύργος [πυροβόλων] του [θωρηκτού] «Μπαρ-
μπαρόσα» τέθηκε εκτός λειτουργίας9.

2.  Η γέφυρα του «Μπαρμπαρόσα» καταστράφηκε τε-
λείως από το εχθρικό πυρ.

3.  Οι λέβητες του «Μπαρμπαρόσα» υπέστησαν ζημιές 
και ανεφλέγη μια ανθρακαποθήκη.

4.  Τα [θωρηκτά] «Μεσουδιέ» και «Τουργκούτ [Ρέις]» 
έφεραν σημάδια πτώσης βλημάτων στο πρυμναίο 
τμήμα τους, πλην όμως δεν είναι ακριβή αποτελέ-
σματα αυτών των πτώσεων.

5.  Το σύνολο των απωλειών στο τουρκικό στόλο ανέρ-
χεται σε 58 [άνδρες]10. Οι απώλειες στον ελληνικό 
στόλο ήταν ένας νεκρός και επτά11 τραυματίες, όλοι 
στο «Αβέρωφ» και όλοι άνδρες σε θέσεις μάχης, 
στα υπερστεγάσματα [του πλοίου]. Το «Αβέρωφ» 

5  Το σωστό είναι 12.000 μέτρα, στις 09.25΄ (κατ’ άλλους στις 09.23΄, από απόσταση 
11.000 μέτρων).

6  Ο ρόμβος είναι μία από τις υποδιαιρέσεις του ανεμολογίου και αντιστοιχεί με 11,25 
μοίρες. Οι 16 ρόμβοι ισοδυναμούν με 180 μοίρες.

7  Το σωστό είναι σχεδόν μία ώρα.

8  Τα ελληνικά αντιτορπιλικά δεν ενεπλάκησαν γιατί η σχετική διαταγή του ναυάρ-
χου Κουντουριώτη δεν μπόρεσε να διαβιβαστεί λόγω καταστροφής των κεραιών 
ασυρμάτου του «Αβέρωφ» από το εχθρικό πυρ. Τα τουρκικά αντιτορπιλικά, υπό το 
καταδρομικό «Μετζιτιέ», δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τα επηρμένα σχετικά σήματα 
του «Μπαρμπαρόσα» μέσα από τους καπνούς του θωρηκτού.

9  Η θέση εκτός λειτουργίας πύργου του «Μπαρμπαρόσα» –την οποία επικαλείται και 
ο διοικητής του τουρκικού στόλου πλοίαρχος Ραμίζ Μπέης στο παρακάτω έγγραφο 
32 – δεν προκύπτει από άλλη γνωστή πηγή.

10  Ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος.

11  Το σωστό είναι ένας νεκρός και οκτώ τραυματίες, από τους οποίους ο ένας πέθανε 
αργότερα από γάγγραινα.

δέχτηκε δύο βλήματα στις υπερκατασκευές του, 
κοντά στην πρωραία καπνοδόχο. Κανένα από τα 
πυροβόλα του δεν έπαθε ζημιές ή τέθηκε εκτός λει-
τουργίας. Κανένα από τα ελληνικά πλοία δεν υπο-
χρεώθηκε να επιστρέψει σε λιμένα για επισκευές 
και ο στόλος συνεχίζει να τηρείται εν πλω, ενώ ο 
τουρκικός στόλος επανέπλευσε στο Ναγαρά για να 
αποκαταστήσει τις ζημιές του.

Από τα παραπάνω στοιχεία είναι φανερό ότι ο Ελλη-
νικός Στόλος εξακολουθεί να κυριαρχεί στη θάλασσα 
του Αιγαίου και ότι ο αποκλεισμός των Δαρδανελλίων 
παραμένει αποτελεσματικός όσο και προηγουμένως. 
Αποτέλεσμα της δράσεως ήταν η εξασθένηση του 
τουρκικού στόλου και διατήρηση άθικτου του ελληνι-
κού, πράγμα που καθιστά πιο βέβαιη την κυριαρχία στη 
θάλασσα από τον τελευταίο.

Ημέτερος κ.λπ.

K. Gofton- Salmond
Μέλος της Βρετανικής Αποστολής στην Ελλάδα

και Επιθεωρητής Ναυτικού Πυροβολικού
του Ελληνικού Ναυτικού

68, Lancaster Gate, Hyde Park, W., 
2 Ιανουαρίου [1913]

Ο Υποναύαρχος Dartige du Fournet
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2. 1η ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΑ
1Ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
2η Μοίρα
Αριθμός 217

Κωνσταντινούπολη, 23 Δεκεμβρίου 1912

Ο Υποναύαρχος Dartige du Fournet
Διοικητής της 2ης Ελαφράς Μοίρας

Προς τον Κύριο Υπουργό των Ναυτικών
(Γραφείο Υπουργού- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 

3ο Τμήμα)

Ναυτική συμπλοκή της 16 Δεκεμβρίου12

Είναι αδύνατη η απόκτηση οποιασδήποτε επίσημης 
πληροφορίας σχετικά με τα όσα έλαβαν χώρα στην 
είσοδο των Δαρδανελλίων τις πρώτες μέρες της 
προηγούμενης εβδομάδας. Η Κυβέρνηση, αφού 
επανειλημμένα ανακοίνωσε ότι θα έδιδε στην δημο-
σιότητα την αναφορά του [τουρκικού] Στόλου, δεν το 
έχει κάνει, αναβάλλοντάς το από μέρα σε μέρα. Εν 
τούτοις, οι αρχές θεωρούν τις τελευταίες εξόδους 
του στόλου σαν μια μεγάλη επιτυχία για τα τουρκικά 
όπλα, κρατούν όμως ζηλότυπα μυστικά τα αποτελέ-
σματά τους. 

Οι διάφοροι αξιωματούχοι που συνάντησα κατά 
την διάρκεια των επισκέψεών μου, και ειδικότερα ο 
υπουργός των Εξωτερικών [Νουραντουγκιάν] και ο 
ιδιαίτερος γραμματέας του, φαίνεται να αγνοούν τα 
πράγματα και αρκούνται σε διαφανείς υπεκφυγές σε 
βαθμό που είναι αδύνατο να επιμείνει κανείς.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν προέρχονται 
είτε από τουρκικές εφημερίδες, είτε από ιδιαίτερες 
συζητήσεις με πρόσωπα που κατά κανόνα είναι καλά 
ενημερωμένα, είτε από τον [επικεφαλής των εδώ γερ-
μανικών πλοίων] ναύαρχο Trummler.

Όπως φαίνεται, έλαβαν χώρα τουλάχιστον δύο 
έξοδοι, [από τις οποίες] μόνο η πρώτη, [δηλαδή] αυ-
τή της 16ης Δεκεμβρίου, είχε κάποια αποτελέσμα-
τα. Οι εκδοχές που προέρχονται από τα εμπορικά 
πλοία, τα οποία παρακολούθησαν τη δράση από 
μακρυά, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με μεγάλη 
επιφύλαξη.

12  Η ναυμαχία της Έλλης (ή της Ίμβρου, όπως την αποκαλούν οι Τούρκοι) της 
3ης/16ης Δεκεμβρίου 1912.

Η πρώτη έξοδος φαίνεται να ήταν μία ανταλλα-
γή βολών πυροβολικού από μεγάλη απόσταση, κα-
θώς οι Τούρκοι προσπαθούσαν να τραβήξουν τους 
αντιπάλους τους [μέσα] στη ζώνη προστασίας των 
επάκτιων πυροβόλων. Οι Έλληνες, αντιθέτως, απέ-
βλεπαν να παρασύρουν τον εχθρό τους έξω από την 
προστασία των χερσαίων αμυντικών έργων, για να 
τον προσβάλουν με το σύνολο των μονάδων τους 
και, ίσως, να τον αναγκάσουν να περάσει κοντά από 
το υποβρύχιό τους «Δελφίν», του οποίου η παρουσία 
στην είσοδο των Δαρδανελλίων έχει κατ’ επανάληψη 
αναφερθεί. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μπόρεσα να συ-
γκεντρώσω, οι οποίες όμως χρειάζονται επιβεβαίωση, 
οι Τούρκοι ανοίχτηκαν 7 μίλια και άρχισαν να βάλουν 
κατά του ελληνικού στόλου από απόσταση τουλάχιστον 
15.000 μέτρων13. Οι Έλληνες προσέγγισαν τον εχθρό 
και άνοιξαν πυρ 15 λεπτά μετά από αυτόν14. Οι Τούρκοι 
ανέστρεψαν, αμέσως, για να βρεθούν και πάλι κάτω 
από την προστασία των [επάκτιων] πυροβολαρχιών. Οι 
Έλληνες ανέστρεψαν με τη σειρά τους και δεν άργη-
σαν να εξαφανιστούν, ενόσω οι Τούρκοι εισέπλεαν στα 
Δαρδανέλλια15.

Οι Τούρκοι ανακοίνωσαν παντού ότι κατά την 
έξοδό τους της 16ης Δεκεμβρίου κατήγαγαν μια μεγά-
λη νίκη και ότι το «Αβέρωφ» υπέστη σοβαρές ζημιές 
που το ανάγκασαν να αποσυρθεί16. Εν τούτοις, από 
μαρτυρίες αυτοπτών, που βρίσκονταν σε ένα ρου-
μανικό επιβατικό [πλοίο]17 το οποίο τη στιγμή εκείνη 
εισέπλεε στα Δαρδανέλλια, το «Αβέρωφ», αποχωρώ-
ντας, έπλεε με μεγάλη ταχύτητα και δεν φαινόταν να 
έχει ζημιές.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες, οι Τούρκοι είχαν δύο 
νεκρούς και μερικούς τραυματίες. Λίγες, όμως, μέρες 

13  Το ακριβές είναι 12.500 μέτρα, στις 09.22΄ (κατ’ άλλους στις 09.25΄).

14  Από 12.000 μέτρα, στις 09.25΄ (κατ’ άλλους 11.000 μέτρα στις 09.23΄).

15  Πέρας βολής του «Αβέρωφ» στις 10.25΄ (κατ’ άλλους στις 10.15΄). Είσοδος τουρ-
κικού στόλου στα Στενά στις 10.25΄. Ελάχιστη απόσταση βολής 2.850 μέτρα.

16  Χαρακτηριστική της φαντασίας των τουρκικών εφημερίδων είναι η δημοσίευση 
πληροφοριών για άτακτη υποχώρηση των ελληνικών πλοίων, για περιφορά της 
οθωμανικής σημαίας μέχρι της Λέσβου και για επανειλημμένη(!) βύθιση του 
«Αβέρωφ», ενώ η «Αλμδάρ» ανέφερε ότι αυτό πλέει με κλίση προς τον Πειραιά, 
συνοδευόμενο από ναυαγοσωστικά. Εν τούτοις, η διόγκωση των «ζημιών» των 
ελληνικών πλοίων, οι αντιφατικές πληροφορίες, η άμεση ελληνική ανακοίνωση 
και η σιγή της Τουρκικής Κυβέρνησης, άρχισαν γρήγορα να ενσπείρουν στην 
τουρκική κοινή γνώμη.

17  Το «Αυτοκράτωρ Τραϊανός». 
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μετά την ναυμαχία της 16ης, ενταφίασαν στην Κωνστα-
ντινούπολη έναν αξιωματικό και είκοσι ναύτες, χωρίς 
να μπορέσει να προσδιοριστεί η αιτία του θανάτου 
τους, [δηλαδή από] τραύματα ή επιδημία18. Μαρτυρί-
ες αυτοπτών από τα Δαρδανέλλια βεβαιώνουν ότι οι 
Τούρκοι υπέστησαν ζημιές. Το πλοίο που υπέστη τις 
περισσότερες είναι το θωρηκτό «Μπαρμπαρόσα». Δέ-
χθηκε δύο βλήματα, από τα οποία ένα διαπέρασε την 
θωρακισμένη γέφυρά του.

Όλες οι εφημερίδες ανέφεραν ότι οι Έλληνες χρη-
σιμοποίησαν βολιδοφόρες οβίδες19 και μάλιστα δια-
μαρτυρήθηκαν για αυτή την παραβίαση του διεθνούς 
δικαίου! Ένα διερχόμενο βρεταννικό πλοίο, που στη 
συνέχεια κατέπλευσε στην Κωνσταντινούπολη, δέχθη-
κε στη γέφυρα θραύσματα μύδρων.

Είναι πιθανό κανένας από τους δύο αντιπάλους να 
μην ήταν πολύ καλά εφοδιασμένος με βλήματα [κατάλ-
ληλα] για ναυτική συμπλοκή, και ότι [ίσως] να διέθεταν 
κυρίως πυρομαχικά για βολή κατά στρατευμάτων: Οι 
[μεν] Έλληνες για την υποστήριξη των αποβατικών 
τους ενεργειών στις νήσους του Αρχιπελάγους20 ή 
στην Ήπειρο και την Αλβανία, οι [δε] Τούρκοι για την 
ενίσχυση των γραμμών [άμυνας] της Τσατάλτζας, απο-
στολή με την οποία ήταν απασχολημένο το σύνολο του 
στόλου τους μέχρι πριν από λίγες μέρες21.

Η σύνθεση των δυνάμεων κατά την ναυμαχία της 
16ης ήταν η ακόλουθη:

Έλληνες: Το θωρακισμένο καταδρομικό «Γε-
ώργιος Αβέρωφ» επί του οποίου το σήμα του [ναυ-
άρχου] Αρχηγού, τα θωρηκτά «Ύδρα», «Ψαρά» και 

18  Όπως έγινε γνωστό μετά τη λήξη του πολέμου, οι απώλειες των Τούρκων ήταν 
μερικοί νεκροί και τραυματίες στο «Μπαρμπαρόσα», 92 νεκροί και τραυματίες στο 
«Τουργκούτ Ρέις» και λίγοι τραυματίες στα «Μεσουδιέ» και «Ασσάρ ι Τεουφίκ». Οι 
Έλληνες είχαν ένα νεκρό και εννέα τραυματίες.

19  Schrapnels.

20  Ο όρος αρχιπέλαγος χρησιμοποιήθηκε για το Αιγαίο από τον 13ο αιώνα.

21  Από τον Ελληνικό Στόλο βλήθηκαν 342 βλήματα, από τα οποία 167 (κατ’ άλλους 
127) από το «Αβέρωφ» (47 ρηκτικά και 120 ημιρηκτικά). Από τον Τουρκικό Στόλο 
1.400. Σχετικά με την εκπαίδευση των ομοχειριών του «Αβέρωφ» –και τη μαχη-
τική τους ετοιμότητα γενικότερα– θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι των αρχών 
του Νοεμβρίου 1912 (παλ. ημ.) το πλοίο δεν διέθετε παρά μόνο 50 βλήματα ανά 
κάννη, δεδομένου ότι με την κήρυξη του πολέμου δεν είχε ακόμη παραληφθεί 
ο φόρτος πυρομαχικών που είχε παραγγελθεί στην Αγγλία. Τελικά η παραλαβή 
έγινε κρυφά, με μύριες προφυλάξεις και με κίνδυνο κατάσχεσης του φορτίου, 
δεδομένου ότι εν τω μεταξύ είχαν αρχίσει οι εχθροπραξίες. Αν αυτό είχε συμβεί 
ή αν ο Τουρκικός Στόλος είχε επιζητήσει την αναμέτρηση με τον Ελληνικό νωρί-
τερα, μπορεί κανείς να φανταστεί την εξέλιξη των κατά θάλασσα (και όχι μόνο) 
επιχειρήσεων, καθώς θα εξουδετερωνόταν η μόνη πραγματικά αξιόμαχη κύρια 
μονάδα του Ελληνικού Ναυτικού.

«Σπέτσαι», καθώς και 19 τορπιλοβόλα ή βοηθητικά 
καταδρομικά22.

Τούρκοι: Τα θωρηκτά «Μεσουδιέ», «Μπαρμπαρό-
σα» και «Τουργκούτ Ρέις»23, το καταδρομικό «Μετζιτιέ» 
και μερικά αντιτορπιλικά και τορπιλοβόλα.

Οι τοπικές εφημερίδες της 23ης αναφέρουν ότι 
μία άλλη ναυμαχία έλαβε χώρα το πρωί της Κυριακής, 
χθες [22 Δεκεμβρίου]. Δεν υπήρξε, όμως, καμμία δη-
μοσίευση αποτελεσμάτων. [Κατά συνέπεια], θα πρέπει 
να αναμείνει [κανείς] επιβεβαίωση24.

Στάση στον τουρκικό Στόλο
[Ακολουθεί η αναφορά φημών για μία ανταρσία στον 
Τούρκικο Στόλο που φέρεται να τοποθετείται πριν από 
την έξοδο της 16ης, με θύματα ένα Τούρκο και ένα 
Γερμανό αξιωματικό, καθώς και δέκα ναύτες, χωρίς 
όμως τους λόγους και περισσότερες πληροφορίες. 
Επίσης μνημονεύεται η αναχώρηση για το Ναγαρά του 
Υπουργού Πολέμου Ναζίμ Πασά την 18η Ιανουαρίου, 
η οποία ίσως συνδέεται με την ανταρσία. Η αναφορά 
του Γάλλου ναυάρχου επισημαίνει την ύπαρξη του Γερ-
μανού μεταξύ των θυμάτων, πράγμα το οποίο θεωρεί 
επιβεβαίωση της παρουσίας των Γερμανών αξιωματι-
κών στις τάξεις του Τουρκικού Ναυτικού.]

22  Στη πραγματικότητα μόνο τα αντιτορπιλικά και τα τορπιλοβόλα.

23  Θα πρέπει να προστεθεί και το θωρηκτό «Ασαρ-ι-Τεουφίκ».

24  Παραδόξως, και παρά το ότι οι αναφορές του είναι γεμάτες από συμπληρωματικά 
στοιχεία πάνω στις ναυτικές επιχειρήσεις, ο Γάλλος ναύαρχος δεν επανέρχεται 
στη ναυμαχία της Έλλης παρά μόνο ευκαιριακά και αποσπασματικά.

Έλληνες αξιωματικοί στο κατάστρωμα κάποιου πολεμικού κατά την απελευθέρωση 
της Λέσβου (ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ).
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Απόσπασμα της [γαλλόφωνης τουρκικής] 
εφημερίδας Le Νοuveau Turc 
της τρίτης 24 Δεκεμβρίου 1912

η πρώτη ναυμαχία25

Κατά την διάρκεια της ναυμαχίας της 16ης του τρέχο-
ντος μηνός ο διοικητής του Τουρκικού Στόλου [πλοί-
αρχο Ραμίζ μπέης] έστειλε στον Αρχηγό του Ελληνικού 
[υποναύαρχο Κουντουριώτη] το ακόλουθο ραδιοτηλε-
γράφημα: «Τα πυροβόλα σας δε βρίσκουν τον στόχο 
τους. Σκοπεύσατε είκοσι μέτρα χαμηλότερα» Το τηλε-
γράφημα αυτό στάθηκε σε απάντηση ενός ραδιοτηλε-
γραφήματος των Ελλήνων προς τους Τούρκους κατά 
την έναρξη της ναυμαχίας, το οποίο ανέφερε: «Καταλά-
βαμε την Τένεδο και αναμένουμε τις διαταγές σας»26.

3. 1η ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΑ
1Ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
2η Μοίρα
Αριθμός 229

Κωνσταντινούπολη, 6 Ιανουαρίου 1913

Ο Υποναύαρχος Dartige du Fournet
Διοικητής της 2ης Ελαφράς Μοίρας

Προς τον Κύριο Υπουργό των Ναυτικών
(Γραφείο Υπουργού- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 

3ο Τμήμα)

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τη ναυτική 
συμπλοκή της 22ας Δεκεμβρίου 
[...] Από πληροφορίες που συλλέχτηκαν [από τον προ-
ξενικό υπάλληλο της Γαλλίας στα Δαρδανέλλια] προ-
κύπτει ότι στις 07.30΄ το πρωί της 22ας Δεκεμβρίου, 
το τουρκικό καταδρομικό «Μετζητιέ», συνοδευόμενο 
από ένα ακόμα καταδρομικό και έξι αντιτορπιλικά, 
απέπλευσε από το λιμένα των Δαρδανελλίων για την 
εκτέλεση, όπως φαίνεται, αναγνωριστικής αποστολής 

25  Η ναυμαχία της Έλλης (3/16 Δεκ. 1912).

26  Θα πρέπει να πρόκειται για το τηλεγράφημα που έστειλε ο ναύαρχος Κουντου-
ριώτης στο τουρκικό Υπουργείο Ναυτικών μετά την κατάληψη της Τενέδου (24 
Οκτωβρίου/ 6 Νοεμβρίου 1912) και όχι πριν από την ναυμαχία. Το τηλεγράφημα 
αυτό, συντεταγμένο στα Γαλλικά, είχε σαν κείμενο τη φράση «Αποβιβάσας τα 
στρατεύματά μου και καταλαβών την Τένεδον αναμένω τον στόλον υμών». Το 
τηλεγράφημα διαβιβάστηκε από τον Τούρκο χειριστή του τηλεγραφείου της νήσου, 
πλην όμως δεν μεταβιβάστηκε ολόκληρο επειδή ο τηλεγραφητής της Κωνσταντι-
νούπολης διέκοψε τη λήψη μόλις αντιλήφθηκε τον εκδότη του.

στη νήσο Τένεδο. Κατά τον πλουν εντόπισε τρία ελλη-
νικά αντιτορπιλικά που αποσύρθηκαν. Ο τουρκικός 
Στόλος τέθηκε σε καταδίωξή τους. Ο εχθρός ενισχύ-
θηκε σύντομα με δύο ακόμα αντιτορπιλικά. Τότε οι 
Τούρκοι άνοιξαν πυρ κατά των εχθρικών πλοίων, που 
όμως δεν φαίνεται να υπήρξε πολύ αποτελεσματι-
κό. Τα ελληνικά αντιτορπιλικά αποσύρθηκαν χωρίς 
να ανταποδώσουν το πυρ και χάθηκαν προς την κα-
τεύθυνση της Λέσβου. Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε 
ένα ελληνικό τορπιλοβόλο, συνοδευόμενο από το 
υποβρύχιο «Δελφίν». Καταδιώχτηκαν, πλην όμως το 
τορπιλοβόλο ανέστρεψε αμέσως και το υποβρύχιο 
καταδύθηκε. Ο Τουρκικός Στόλος, συνεχίζοντας τον 
πλουν του προς την Τένεδο, δεν άργησε να αντιλη-
φθεί το θωρακισμένο καταδρομικό «Αβέρωφ», συνο-
δευόμενο από δύο ακόμα μονάδες. Ανταλλάχτηκαν 
βολές πυροβόλων από αρκετά μεγάλη απόσταση, 
χωρίς όπως φαίνεται κανένα αποτέλεσμα. Η συμπλο-
κή τερματίστηκε με την αποχώρηση του Ελληνικού 
Στόλου προς τη Λήμνο. Μετά από αυτό, τα τουρκικά 
πλοία συνέχισαν τον πλουν προς την Τένεδο, εναντίον 
της οποίας έριξαν μερικά βλήματα. Στη συνέχεια, έλα-
βαν πορεία προς τα Δαρδανέλλια, όπου κατέπλευσαν 
κατά τις 04.30΄ το απόγευμα, χωρίς να συναντήσουν 
κανένα εχθρικό πλοίο και χωρίς να ενοχληθούν. Στά-

Τούρκοι ναύτες πραγματοποιούν ανταρσία στο θωρηκτό Asar-i-Teufik.(περιοδικό 
εποχής -Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού).
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θηκε αδύνατη η επιβεβαίωση των φημών που επικρα-
τούν για τουρκική απόβαση σ’ οποιαδήποτε ακτή της 
Τενέδου. [...]

Ο Ελληνικός Στόλος, δραστήριος όσο [καιρό] 
ήταν μόνος του στο Αιγαίο, φαίνεται πολύ πιο επι-
φυλακτικός από τότε που οι Τούρκοι επιδεικνύουν 
λίγη ενεργητικότητα. Αποφεύγει να εμπλακεί απο-
φασιστικά και να προσεγγίσει τον εχθρικό στόλο 
σε πολύ μικρές αποστάσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
έχασε πολλές ευκαιρίες να τον καταστρέψει ή του-
λάχιστον να τον εξασθενήσει σημαντικά, ιδιαίτερα 
κατά τη συμπλοκή της 22ας, όπου οι Τούρκοι διακιν-
δύνευσαν άφρονα [βγαίνοντας], με αρκετά ασθενείς 
δυνάμεις, έξω από τη ζώνη προστασίας των χερσαί-
ων αμυντικών έργων τους. Με την ταχύτητά του το 
«Αβέρωφ» θα μπορούσε να κόψει την υποχώρηση 
των τουρκικών καταδρομικών, [τα οποία] ήταν πολύ 
ελαφρά εξοπλισμένα για να μπορούν να συμπλακούν 
μαζί του αποτελεσματικά27.

Κατά το διάστημα που οι Έλληνες χρονοτριβού-
σαν με αυτό τον τρόπο, οι Τούρκοι επισκεύασαν το 
καταδρομικό «Χαμιδιέ», το οποίο συνενώθηκε με τον 
Οθωμανικό Στόλο.

Είναι αδύνατο να μην επισημανθεί ο υποτονικός 
ρόλος που έχει παίξει το [υποβρύχιο] «Δελφίν». Η κυ-
ριαρχία της θάλασσας, έστω και περιορισμένης [γε-
ωγραφικής έκτασης] δεν ανήκει ακόμα στα υποβρύ-
χια. Οι μικρές αυτές μονάδες χρειάζονται συνεχή και 
εντατική εκπαίδευση για να μπορέσουν να διαδρα-
ματίσουν τον ρόλο τους κατά τρόπο αποτελεσματικό. 

27  Η παρατήρηση του Γάλλου ναυάρχου φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχει κάποια 
βάση. Πλην όμως, δεν ήταν δυνατόν τα βαρέα πλοία να τηρούνται συνεχώς προ 
των Στενών, αναμένοντας την έξοδο των τουρκικών μονάδων. Για τον σκοπό αυτό 
περιπολούσαν, επί μονίμου βάσεως, τα αντιτορπιλικά, ενώ ο Ελληνικός Στόλος 
απέπλεε από το Μούδρο της Λήμνου –όπου ετηρείτο με αναμμένους λέβητες– σε 
κάθε ειδοποίηση. Όσο, όμως, τα τουρκικά πλοία δεν αποφάσιζαν να ανοιχθούν 
αποφασιστικά στο Αιγαίο, ο Ελληνικός Στόλος έφθανε στην περιοχή αφού τα 
τουρκικά είχαν ξαναμπεί στα Δαρδανέλλια. Και γενικότερα, όμως, δεν γίνεται 
αντιληπτή η παρατήρηση του Dartige du Fournet για απώλεια «πολλών ευκαιρι-
ών». Εκτός από την έξοδο της 9ης/ 22ας Δεκεμβρίου 1912 και αυτής της 3ης/ 
16ης Δεκεμβρίου 1912 (ναυμαχία της Έλλης, κατά την οποία ο Ελληνικός Στόλος 
έδρασε οπωσδήποτε αποφασιστικά προσεγγίζοντας τον αντίπαλο σε απόσταση 
2.850 μέτρων), η μόνη μέχρι τότε έξοδος (ολιγόωρη) τουρκικού πλοίου (κατα-
δρομικού «Μετζιτιέ») έλαβε χώρα στις 1/14 Δεκεμβρίου 1912 και ακολούθησε 
βραχείας διάρκειας ανταλλαγή βολών με τα αντιτορπιλικά που περιπολούσαν. 
Τόσο το υποβρύχιο «Δελφίν», όσο και ο κύριος όγκος του Ελληνικού Στόλου, 
έφτασαν στην περιοχή αφού το τουρκικό πλοίο είχε καταφύγει πάλι στα Στενά. Για 
την έξοδο αυτή ο Dartige du Fournet δεν μνημονεύει τίποτα στις αναφορές του 
(προφανώς δεν θα την πληροφορήθηκε), πράγμα που κάνει τις εν λόγω κρίσεις 
του ακόμα πιο αμφισβητήσιμες.

Η εκπαίδευση υστερεί στο «Δελφίν». Εν τούτοις, οι 
συνθήκες ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για το υποβρύχιο 
και, αν αυτό ήταν καλά κυβερνημένο, θα μπορούσε, 
προ πολλού, να [έχει] μπει στα Δαρδανέλλια και να 
[έχει] τορπιλίσει τον εχθρικό στόλο στο αγκυροβόλιο 
του Ναγαρά.

Εν πάση περιπτώσει, αν το παράτολμο αυτό επιθε-
τικό εγχείρημα ξεπερνούσε τις δυνατότητες ενός πλη-
ρώματος που ακόμα δεν είναι πλήρως εκπαιδευμένο, 
τίποτε δεν εμπόδιζε το «Δελφίν», σε κάθε έξοδο του 
Τουρκικού Στόλου, να λαμβάνει θέση μεταξύ αυτού 
και της εισόδου των Δαρδανελλίων, από όπου οι εχθρι-
κές δυνάμεις ήταν μοιραία αναγκασμένες να ξαναπε-
ράσουν. Το «Δελφίν» δεν φαίνεται να έκανε καμμιά 
τέτοια προσπάθεια και ο μέχρι σήμερα ρόλος του δεν 
είναι αισθητός. Εν τούτοις, η τακτική που χρησιμοποί-
ησε στις 22 [Δεκεμβρίου] θα μπορούσε να δώσει κά-
ποια αποτελέσματα: το υποβρύχιο οδηγήθηκε από ένα 
τορπιλοβόλο σε επαφή με τον αντίπαλο και μπόρεσε 
να καταδυθεί μπροστά στον εχθρό. Ο χειρισμός όμως 
αυτός, που εκ πρώτης όψεως φαινόταν επιθετικός για 
τη λήψη θέσης προσβολής, δεν ήταν στην πράξη πα-
ρά χειρισμός απαγκίστρωσης. Ίσως, υπόλογος δεν θα 
πρέπει να είναι παρά η έλλειψη εμπειρίας του πληρώ-
ματος28 αυτής της μονάδος.

28  Κρινόμενες από τα αποτελέσματα οι κρίσεις του Dartige du Fournet φαίνονται 
σωστές. Η εκπαίδευση του πληρώματος πράγματι δεν είχε αχθεί στο αναγκαίο 
επίπεδο καθώς, όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος το υποβρύχιο ήταν ακόμη στη Του-
λώνα και απέπλευσε εσπευσμένως χωρίς να ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή του πλη-
ρώματός του. Ακόμα όμως και αν αυτή είχε ολοκληρωθεί, ο επιτυχής ανάπλους 
των Στενών με το «Δελφίν» παρουσίαζε τις πρακτικές αδυναμίες που εκτέθηκαν 
στην ίδια υποσημείωση και γι’ αυτό εγκαταλείφθηκε η ιδέα. Το εγχείρημα επιτεύ-
χθηκε τρία χρόνια αργότερα –κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο– από γαλλικά και 
βρετανικά υποβρύχια. Αυτά όμως ήταν εξοπλισμένα με τελειότερα μηχανήματα 
και συσκευές και, το κυριότερο, είχε στο μεταξύ η ύπαρξη αντιρρεύματος σε βά-
θος μεγαλύτερο των 40 μέτρων, το οποίο εκμεταλλεύθηκαν τα υποβρύχια αυτά. 
Ό,τι ίσχυε για τα βαρέα πλοία ίσχυε και για το «Δελφίν». Τα πρωτόγονα μέσα 
του υποβρυχίου –δεν διέθετε ούτε ασύρματο– δεν του επέτρεπαν να παραμένει 
σε περιπολία όπως τα αντιτορπιλικά, η δε ταχύτητά του ήταν πολύ μικρή για να 
προφταίνει, αποπλέοντας από την Τένεδο, να λαμβάνει θέση μεταξύ τουρκικών 
μονάδων και της εισόδου των Στενών. Τέλος, η δογματική κρίση του Γάλλου 
ναυάρχου περί «χειρισμού απαγκίστρωσης» του «Δελφίν» προ του εχθρού είναι 
τουλάχιστον βεβιασμένη, καθώς αυτό που πραγματικά συνέβη είναι ακριβώς 
το αντίθετο. Συγκεκριμένα όταν το υποβρύχιο «Δελφίν» εντόπισε το «Μετζιτιέ», 
συνοδευόμενο από αντιτορπιλικά, χείρισε για να το προσβάλει. Η επίθεση –η 
πρώτη στη παγκόσμια ιστορία–έγινε από ιδανική θέση και απόσταση 500 μέτρων, 
πλην όμως η τορπίλη δεν λειτούργησε κανονικά και, αφού αναδύθηκε μερικές 
φορές, βυθίστηκε. Ο κυβερνήτης του ετοιμάστηκε να βάλει δεύτερη τορπίλη κατά 
του καταδρομικού από απόσταση 300 μέτρων, αναγκάστηκε όμως να διακόψει την 
επίθεση και να λάβει εσπευσμένως βάθος ασφαλείας για να αποφύγει τα εναντίον 
του επερχόμενα τουρκικά αντιτορπιλικά.
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3. 1η ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΑ
1Ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
2η Μοίρα
Αριθμός 237

Κωνσταντινούπολη, 20 Ιανουαρίου 1913

Ο Υποναύαρχος Dartige du Fournet
Διοικητής της 2ης Ελαφράς Μοίρας

Προς τον Κύριο Υπουργό των Ναυτικών
(Γραφείο Υπουργού- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 

3ο Τμήμα)

Νέα έξοδος του οθωμανικού στόλου
Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβα από διάφο-
ρες πηγές, βγήκε ξανά το πρωί του Σαββάτου 18 Ια-
νουαρίου29. Ο στόλος ήταν πλήρης, με εξαίρεση το 
[καταδρομικό] «Χαμιδιέ» που βρίσκεται μακρυά30. 
Όλη τη μέρα ακούγονταν κανονιοβολισμοί από 

29  Η έξοδος προβλεπόταν να συντονιστεί με την εμφάνιση του καταδρομικού «Χα-
μιδιέ» μπροστά στη Σύρο, καθυστέρησε, όμως, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας 
που επικράτησε.

30  Στη ναυμαχία έλαβαν μέρος, από τούρκικης πλευράς τα θωρηκτά «Μπαρμπαρό-
σα», «Τουργκούτ Ρέις», και «Μεσουδιέ», καθώς και το καταδρομικό «Μετζιτιέ». Το 
παλαιό θωρηκτό «Ασσάρ-ι-Τεουφίκ» παρέμεινε στην είσοδο των Στενών.

τη μεριά του Τσανάκ. Επρόκειτο για μια ναυμαχία 
μεταξύ των δύο στόλων, διάρκειας 3 ωρών31. Σας 
γνωστοποιώ παρακάτω τις πληροφορίες που μόλις 
έλαβα:

Κατ’ αρχήν, υπεκλάπη από τον ασύρματό μας το 
σήμα ενός επιβατηγού πλοίου με διακριτικά DWL: «Ο 
Τουρκικός Στόλος τράπηκε σε φυγή από τους Έλλη-
νες».

Η πληροφορία συμφωνεί με αυτές του [γαλλικού 
καταδρομικού] «Bruix», που υπέκλεψε [το ακόλουθο] 
ραδιοτηλεγράφημα ενός ελληνικού βοηθητικού κατα-
δρομικού: «Χθες, Τουρκικός Στόλος καταναυμαχήθη-
κε πλήρως, μετά από συμπλοκή τριών ωρών. Από ελλη-
νικής πλευράς κανένας νεκρός∙ ένας μόνο σοβαρά32 
τραυματισμένος33».

Εξ άλλου, η [γαλλική] Πρεσβεία τώρα μόλις μου 
γνωστοποιεί την ακόλουθη πληροφορία: «Η τουρκική 
μοίρα επανέπλευσε το βράδυ του Σαββάτου στο σύνο-
λό της, πλην όμως δοκιμάστηκε έντονα. Το [θωρηκτό] 

31  Η ναυμαχία της Λήμνου (5/18 Ιανουαρίου 1913).

32  Το σωστό είναι ελαφρά τραυματισμένος.

33  Η πρώτη αναφορά (με παραπλήσιο περιεχόμενο) του ναυάρχου Κουντουριώτη, 
προς το Υπουργείο των Ναυτικών, εκδόθηκε το απόγευμα της ίδιας μέρας. Προ-
φανώς, το σήμα που υπέκλεψε το γαλλικό πλοίο θα προοριζόταν για την πληρο-
φόρηση άλλου αποδέκτη.

Οι δύο αντίπαλοι στόλοι στην βαλκανική σύρραξη.
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“Τουργκούτ Ρέις”, ειδικότερα, έχει έναν πύργο των 
305 [χιλιοστομέτρων] εκτός λειτουργίας και 4 αξιωμα-
τικούς και 85 άνδρες νεκρούς ή τραυματίες».

Τα τούρκικα φύλλα χαρακτηρίζουν την έξοδο της 
18ης σαν μια λαμπρή επιτυχία και μιλούν για θριαμ-
βευτική επάνοδο του συνόλου του στόλου34. Δεν θα 
μπορέσουμε [όμως] να συγκεκριμενοποιήσουμε τα 
αποτελέσματα της ναυμαχίας πριν περάσουν μερικές 
μέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μπόρεσα να 
αποκτήσω, προκύπτει ότι η έξοδος του [καταδρομι-
κού] «Χαμιδιέ» προκλήθηκε από το Χαλίλ Πασά35, 
στον οποίο, πριν από τέσσερις μέρες, προσφέρθηκε 
το χαρτοφυλάκιο του [υπουργού των] Ναυτικών σε 
αντικατάσταση του σημερινού υπουργού Ρουστέμ 
Πασά. Ο [Χαλίλ Πασάς] αρνήθηκε, δεν παύει, όμως 
να ενεργεί παρασκηνιακά και να παρέχει συμβουλές 
του στην Κυβέρνηση.

Ο Χαλίλ Πασάς άσκησε όλη την επιρροή του για μια 

34  Τα δημοσιεύματα των εφημερίδων τροφοδοτήθηκαν από τις ανακοινώσεις της 
τουρκικής Διοίκησης. Τις νυκτερινές ώρες της επομένης της ναυμαχίας, εκδό-
θηκε το ακόλουθο ανακοινωθέν, που τηλεγραφήθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτεύ-
ουσες: «Χθες το πρωί, ο [Τουρκικός] Στόλος βγήκε από τα Στενά και συγκρού-
στηκε με τον Ελληνικό κοντά στη Λήμνο. Η ναυμαχία διήρκεσε τρεις ώρες. Πολλά 
βλήματα έπληξαν τον Ελληνικό Στόλο, στον οποίο προξένησαν ζημιές. Ο Στόλος 
[μας] επανέπλευσε νικηφόρος. Χθες το απόγευμα το [πλωτό νοσοκομείο] «Ρεσίντ 
Πασάς» κατέπλευσε εδώ με 70 τραυματίες της ναυμαχίας». Από εκεί και πέρα 
δούλεψε η φαντασία των εφημερίδων, που παραδόξως συμμερίζονταν και αρκετοί 
Τούρκοι αξιωματικοί του στόλου, στις εκθέσεις των οποίων αναφέρονται σοβαρό-
τατες ζημιές των ελληνικών πλοίων, τορπιλισμός του «Αβέρωφ» και αποχώρησή 
του από τον αγώνα φλεγόμενο! Το πρώτο ανακοινωθέν ακολουθήθηκε από νε-
ώτερο, στο οποίο μνημονευόταν ότι «οι εκατέρωθεν ζημιές είναι σημαντικές», 
παράλληλα όμως ότι...«ο Οθωμανικός Στόλος επέστρεψε σώος»! 

35  Ο Χαλίλ Πασάς (1875-;) υπήρξε οπαδός της νεοτουρκικής κίνησης από το 1908 
και αργότερα πρόεδρος του κομιτάτου «Ένωση και Πρόοδος». Το 1911 διετέλεσε 
υπουργός των Εσωτερικών.

επιθετική ενέργεια του [Τουρκικού] Στόλου. Η ενέργεια 
αυτή συνίστατο στην εκτέλεση ανεξάρτητης επιδρομι-
κής ενέργειας του [καταδρομικού] «Χαμιδιέ» για το 
βομβαρδισμό της Σύρου και την έξοδο, την επομένη, 
του συνόλου του Τουρκικού Στόλου ώστε να καταστεί 
δυνατή η επάνοδος του «Χαμιδιέ» στα Δαρδανέλλια36.

Ο κυβερνήτης του «Χαμιδιέ» Ρεούφ Μπέης37 θε-
ωρείται, πράγματι, από τους Τούρκους σαν ο καλλίτε-
ρος κυβερνήτης [που διαθέτουν] και σαν ο καλλίτερος 
ναυτικός. Εκπαιδεύτηκε σύμφωνα με τις αρχές του 
Βρετανικού [Ναυτικού] και έχει δώσει αποδείξεις της 
πρωτοβουλίας [που τον διακρίνει].

Γιατί το «Χαμιδιέ», αντί να επιδιώξει την επιστροφή 
στα Δαεδανέλλια και την επανένωση με τη μοίρα του, 
εμφανίστηκε στη Βυρηττό, όπου δεν μπόρεσε να βρει 
ούτε καταφύγιο ούτε άνθρακα; Είναι δύσκολο να γίνει 
αυτό κατανοητό. Όπως και να έχουν τα πράγματα, η 
περίφημη επιδρομή θα έχει, κυρίως, σαν αποτέλεσμα 

36  Φαίνεται απίθανο το τουρκικό Γενικό Επιτελείο Ναυτικού να απέβλεπε σε μια τόσο 
μικρής διάρκειας έξοδο του «Χαμιδιέ», με αποκλειστικό σκοπό το βομβαρδισμό 
μιας νήσου. Το πιθανότερο είναι –και αυτό ακριβώς υποστηρίζεται από τουρκικές 
πηγές– ότι η έξοδος αποσκοπούσε στο να παρασύρει το «Αβέρωφ» μακρυά από 
το βόρειο Αιγαίο, ώστε ο Τουρκικός Στόλος να επιχειρήσει ευκολότερα την κατα-
ναυμάχηση του Ελληνικού. Η άποψη αυτή ενισχύεται από την ακόλουθη διαταγή 
που στις 31 Δεκεμβρίου 1912/12 Ιανουαρίου 1913 εξέδωσε προς τον κυβερνήτη 
του «Χαμιδιέ» ο διοικητής του Στόλου πλοίαρχος Ραμίζ Μπέης: «Για διευκόλυνση 
των κινήσεων του στόλου, θεωρήθηκε σκόπιμο από την Κυβέρνηση από τη Γενική 
Διοίκηση [...] να εκτελεστούν επιδρομές στις ακτές του Αιγαίου και της Ελλάδας, 
και για το σκοπό αυτό επιλέχτηκε το “Χαμιδιέ”». Ο τουρκικός στόχος παραλίγο 
να επιτευχθεί. Το ελληνικό υπουργείο των Ναυτικών, κάτω από την επίδραση της 
έντονης συγκίνησης που προκάλεσε η είδηση της διαφυγής του «Χαμιδιέ» και του 
βομβαρδισμού της Σύρου, φοβήθηκε επίθεση κατά του Πειραιά, του Ναυστάθμου 
της Σαλαμίνας, της Θεσσαλονίκης και της Πρέβεζας, που χρησιμοποιούνταν ως 
στρατιωτικές βάσεις. Κατόπιν τούτου διέταξε τον ναύαρχο Κουντουριώτη να κατα-
διώξει το τούρκικο καταδρομικό με το «Αβέρωφ». Ευτυχώς ο Κουντουριώτης δεν 
παρασύρθηκε από τον εκνευρισμό των στιγμιαίων εντυπώσεων και δεν απομά-
κρυνε το «Αβέρωφ» από το βόρειο Αιγαίο. Αν αυτό είχε συμβεί, η μετά από τρεις 
μέρες ναυμαχία της Λήμνου θα είχε, ίσως, διαφορετική έκβαση, σε βλάβη όχι μό-
νο των ελληνικών συμφερόντων αλλά και των γενικότερων συμμαχικών. Πάντως 
για την προστασία της Αθήνας, του Πειραιά, του Ναυστάθμου, της Θεσσαλονίκης 
και της Πρέβεζας, ενισχύθηκαν οι επάκτιες οχυρώσεις, ποντίστηκαν νάρκες στις 
προσβάσεις του Πειραιά και του Φαλήρου και εγκαταστάθηκαν περιπολίες αντι-
τορπιλικών στο Αιγαίο. Επίσης το υποβρύχιο «Δελφίν», που είχε μόλις περατώσει 
την αντικατάσταση του έρματός του, διατάχθηκε να περιπολεί στο Σαρωνικό και 
από τότε δεν επανήλθε στο βόρειο Αιγαίο.

37  Ο Ρεούφ Μπέης ήταν μεταξύ αυτών που συνυπέγραψαν την ανακωχή του Μού-
δρου (Οκτώβριος 1918), με την οποία τερματίζονταν οι εχθροπραξίες του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου μεταξύ των Συμμάχων και της Τουρκίας. Έλαβε μέρος στο 
κίνημα του Κεμάλ (1919). Τον Μάιο 1919 διέφυγε από την κατεχόμενη Κωνσταντι-
νούπολη και οργάνωσε άτακτο πόλεμο κατά των ελληνικών δυνάμεων που είχαν 
αποβιβαστεί στη Σμύρνη. Εκλέχτηκε βουλευτής, κρατήθηκε από τους Βρετανούς 
στη Μάλτα με το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και, όταν επέστρεψε στην 
Άγκυρα, έγινε πρωθυπουργός (1922). Κατηγορήθηκε για συμμετοχή σε συνω-
μοσία κατά του Κεμάλ Ατατούρκ (1926) και διέφυγε στην Ευρώπη.

To Hamidieh στο Πορτ Σάιδ (φωτο: J. Aurias).
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–πράγμα που αναφέρθηκε ήδη παραπάνω– τη στέρη-
ση του Τουρκικού Στόλου από μία μονάδα και, πιθα-
νώς, την απώλειά της αν επαληθευθούν οι πληροφο-
ρίες σχετικά με τα αποτελέσματα της [ναυμαχίας] της 
18ης [Ιανουαρίου]

Ναρκοθέτηση
Το ελληνικό υπουργείο των Ναυτικών γνωστοποίη-
σε επισήμως ότι ο Τούρκικος Στόλος πόντισε νάρ-
κες γύρω από την Τένεδο [...]. Ιδού οι πληροφορίες 
που μπόρεσα να αποκτήσω από τον πράκτορα της 
Compagnie des Messageries Maritimes στα Δαρδα-
νέλλια.

Στις 3 Ιανουαρίου, παραμονή μιας των εξόδων του 
Οθωμανικού Στόλου, μια από τις δυο ναρκοθέτιδες 
που βρίσκονται στον Ναγαρά, ήταν φορτωμένη με 
πολλές νάρκες, προφανώς έτοιμες για πόντιση. Το 
πλοίο αυτό [απέπλευσε] κατευθυνόμενο προς νότο και 
επανέπλευσε την επομένη τελείως άφορτο. Συνεπώς, 
οι νάρκες φαίνεται ότι ποντίστηκαν την ημερομηνία 
αυτή.

4. 1η ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΑ
1Ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
2η Μοίρα
Αριθμός 240

Κωνσταντινούπολη, 27 Ιανουαρίου 1913

Ο Υποναύαρχος Dartige du Fournet
Διοικητής της 2ης Ελαφράς Μοίρας

Προς τον Κύριο Υπουργό των Ναυτικών
(Γραφείο Υπουργού- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 

3ο Τμήμα)

Συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά  
με την έξοδο του Οθωμανικού Στόλου  
και την ναυμαχία της 18ης Ιανουαρίου38

Επιζήτησα να λάβω μερικές συμπληρωματικές πλη-
ροφορίες σχετικά με τη ναυμαχία της 18ης [Ιανουαρί-
ου], δυστυχώς όμως [αυτές που συνέλεξα] είναι αρκε-
τά ασαφείς και αντιφατικές. Είναι αδύνατη η απόκτηση 
οποιασδήποτε πληροφορίας από την τουρκική πλευρά, 
ενώ οι τοπικές εφημερίδες, που βρίσκονται κάτω από 

38  Η ναυμαχία της Λήμνου (5/18 Ιανουαρίου 1913).

αυστηρή λογοκρισία, θεωρούν την ναυμαχία της 18ης 
σαν μια μεγάλη νίκη για την Τουρκία. [Από την πλευρά 
τους], οι Έλληνες διεκδικούν την ίδια επιτυχία για τον 
στόλο τους και διατείνονται ότι έτρεψαν σε φυγή τον 
Οθωμανικό. Όλα τα τουρκικά πλοία επανέπλευσαν 
στα Δαρδανέλλια και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο 
αγκυροβόλιο του Ναγαρά. Όλοι οι κυβερνήτες των 
εμπορικών πλοίων που ρωτήθηκαν [ανέφεραν] ότι δια-
πίστωσαν την [εκεί] παρουσία τους και ότι δεν φαίνεται 
να έχουν υποστεί ζημιές.

Το γαλλικό επιβατικό [πλοίο] «Sénégal» της εταιρεί-
ας Messageries Maritimes, που έπλεε από την Κων-
σταντινούπολη στη Βηρυτό, βρέθηκε στην περιοχή 
κατά το χρόνο της ναυμαχίας. Οι ομοβροντίες άρχι-
σαν στις 11.45΄39. Κατά τις 11.50΄, τη στιγμή που οι δυο 
στόλοι είχαν αναμιχθεί, οι αξιωματικοί του επιβατικού 
διέκριναν μια μεγάλη άσπρη στήλη [ύδατος], την οποία 
απέδωσαν σε έκρηξη τορπίλης40. Το μεσημέρι, οι αντί-
παλοι διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες, από τις οποίες 
προπορευόταν η τουρκική με κατεύθυνση την είσοδο 
των Δαρδανελλίων.

Οι πληροφορίες για τις ζημιές των Τούρκων είναι 
αρκετά αντιφατικές. Φαίνεται, εν τούτοις, βέβαιο ότι 
ένα από τα θωρηκτά τύπου «Μπαρμπαρόσα» έχει 
βλαβεί σοβαρά και ότι δεινοπάθησε ιδιαίτερα, έχο-
ντας έναν από τους δίδυμους πύργους του εκτός λει-
τουργίας. Κατά τους μεν αυτό προήλθε από έκρηξη 
ελληνικού βλήματος, ενώ κατ’ άλλους από έκρηξη πυ-
ρίτιδος που προκλήθηκε μέσα στον ίδιο τον πύργο41. Ο 
αριθμός των θυμάτων φαίνεται να είναι αρκετά μεγά-
λος. Την επομένη, κατά τη διέλευση εμπορικού πλοίου, 
προέβαιναν στην αφαίρεση βαρών από ένα θωρηκτό, 
προφανώς για να καλύψουν μια οπή από την οποία 
εισέρρεαν ύδατα.

Ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών υπήρξε 
μεγαλύτερος από ό,τι στις προηγούμενες συμπλοκές: 
4 νεκροί αξιωματικοί, μεταξύ των οποίων ένας αξιωμα-
τικός πυροβολικού του θωρηκτού [«Μπαρμπαρόσα»], 
6 τραυματίες αξιωματικοί, μια δεκάδα νεκρούς άνδρες 
και μια εκατοντάδα τραυματίες. [Όλοι τους] μεταφέρθη-

39  Το ορθό είναι 11.34΄, με έναρξη βολής από τους Τούρκους, από απόσταση 8.400 
μέτρων. Οι Έλληνες ακολούθησαν μετά από ένα λεπτό.

40  Καμιά τορπιλική προσβολή δεν έλαβε χώρα κατά τη ναυμαχία της Λήμνου.

41  Το σωστό είναι το πρώτο. Σκοτώθηκαν οι 33 από τους 35 άνδρες της ομοχειρίας 
του πύργου.
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καν στην Κωνσταντινούπολη με το πλωτό νοσοκομείο 
«Ρεσίντ Πασάς» και αυτή τη στιγμή νοσηλεύονται σε 
τουρκικά νοσοκομεία. Πολλοί φέρουν αρκετά σοβαρά 
εγκαύματα και άλλοι τραύματα που φαίνεται να προ-
έρχονται από εκρήξεις βολιδοφόρων οβίδων42. Δεν 
είναι η πρώτη φορά που επισημαίνουμε από Έλληνες 
πυρομαχικών αυτού του τύπου, πράγμα που εξηγεί τις 
λίγες υλικές ζημιές [που προκλήθηκαν στα τουρκικά 
πλοία] κατά τη διάρκεια των πολυάριθμων συμπλοκών, 
όπου ούτε ένα πλοίο δεν επλήγη καίρια, παρ’ όλο που 
σύμφωνα με βέβαιες πληροφορίες που απέκτησα, η 
απόσταση βολής κατέβηκε στα 5.000 μέτρα43.

Από ό,τι αναφέρθηκε [παραπάνω] και αναμένοντας 
πιο έγκυρες πληροφορίες μπορεί να συναχθεί πως κα-
νένας [από τους αντιπάλους] δεν θριάμβευσε και ότι η 
[έκβαση της] ναυμαχίας παρέμεινε αβέβαιη44. Οι Τούρ-
κοι διατείνονται ότι είχαν παραμείνει κύριοι του πεδίου 
της μάχης και ότι δεν επανέπλευσαν παρά μόνο επειδή 
είχαν πολλούς τραυματίες από το ατύχημα που ήδη 
αναφέραμε. Εν τούτοις, μια εκατοντάδα τραυματιών 

42  Schrapnels.

43  Από το «Αβέρωφ» μόνο βλήθηκαν 648 βολές από τις οποίες 477 με ρηκτικά 
βλήματα και οι υπόλοιπες με ημιρρηκτικά. Από τα τρία θωρηκτά (το «Ασσάρ ι 
Τεουφίκ» είχε παραμείνει στην είσοδο των Στενών) και το καταδρομικό «Μετζητιέ» 
βλήθηκαν συνολικά 1.115 βλήματα. Η μικρότερη απόσταση κατά την ανταλλαγή 
βολής πυροβολικού ήταν 6.000 μέτρα (κατ’ άλλη πηγή 5.400 μέτρα). Οι ζημιές 
του Τουρκικού Στόλου ήταν οι ακόλουθες:
«Μπαρμπαρόσα»:
-  Δύο κύριοι πύργοι των 280 χιλιοστομέτρων εκτός λειτουργίας
-  Διάτρηση θώρακα πάνω από την ίσαλο γραμμή σε τέσσερα σημεία.
-  Εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου, στα υπερστεγάσματα και στο θω-

ρακισμένο κατάστρωμα.
 - 75 νεκροί και 130 τραυματίες.
«Τουργκούτ Ρέις»:
-  Κατάκλυση του λεβητοστασίου (που εγκαταλείφθηκε) από διάτρηση της πλευρι-

κής θωράκισης πάνω από την ίσαλο γραμμή.
-  Αρκετές ζημιές στο πυροβολικό.
-  Εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου και στα υπερστεγάσματα.
-  47 νεκροί και τραυματίες.
-  Το πλοίο δέχθηκε 17 βλήματα.
«Μεσουδιέ»:
-  Σοβαρότατες ζημιές στο πυροβολικό.
-  Εκτεταμένες ζημιές στο εσωτερικό του πλοίου και τα υπερστεγάσματα.
-  68 νεκροί και τραυματίες.
«Μετζιτιέ» και αντιτορπιλικά: 11 νεκροί και τραυματίες.
Σύνολο τουρκικών απωλειών: 331 νεκροί και τραυματίες.
Ο Ελληνικός Στόλος είχε έναν ελαφρά τραυματισμένο και ασήμαντες ζημιές.

44  Στην ίδια διαπίστωση καταλήγουν αρκετοί αναλυτές με δεδομένο ότι κανένα 
πλοίο δεν βυθίστηκε και ότι οι δυο στόλοι επέστρεψαν στο αγκυροβόλιό τους. 
Αναμφίβολα όμως, το πεδίο της μάχης εγκαταλείφθηκε από τον Τουρκικό. Γενική 
είναι, επίσης, η αναγνώριση ότι μετά τη ναυμαχία της Λήμνου, οι Τούρκοι δεν 
αποτόλμησαν νέα έξοδο στο Αιγαίο για να αμφισβητήσουν την κυριαρχία του από 
τον Ελληνικό.

και ένας εκτός λειτουργίας πύργος δεν δικαιολογούν 
μια τόσο εσπευσμένη επάνοδο45. Παράλληλα οι Έλλη-
νες δεν φαίνεται να καταδίωξαν πολύ αποφασιστικά 
τον αντίπαλό τους46.

Θα μπορούσε, επίσης, να σημειωθεί ότι εδώ και 
λίγο καιρό δεν έχει υπάρξει καμία πληροφορία για 
παρουσία του υποβρύχιου «Δελφίν» στα Δαρδανέλ-
λια. Φαίνεται επομένως, πολύ πιθανό η μικρή αυτή 
μονάδα –που χρησιμοποιήθηκε εντατικά αμέσως 
μετά τον πλου της από την Τουλώνα στην Ελλάδα– 
να τέθηκε εκτός ενέργειας και να επισκευάζεται σε 
κάποιο μέρος47.

5. 1η ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΑ
1Ο ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΛΑΦΡΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
2η Μοίρα
Αριθμός 255

Κωνσταντινούπολη, 24 Φεβρουαρίου 1913

Ο Υποναύαρχος Dartige du Fournet
Διοικητής της 2ης Ελαφράς Μοίρας

Προς τον Κύριο Υπουργό των Ναυτικών
(Γραφείο Υπουργού- Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, 

3ο Τμήμα)

Πληροφορίες σχετικά με τις ζημιές που υπέστη  
το [τουρκικό θωρηκτό] «Μπαρμπαρόσα»  
[κατά τη διάρκεια] των τελευταίων ναυμαχιών. 
Ένας αξιωματικός του [γαλλικού καταδρομικού] 

45  Η ίδια επισήμανση περιλαμβανόταν στο επιτιμητικό τηλεγράφημα που έστειλε 
στο διοικητή του Τουρκικού Στόλου πλοίαρχο Ραμίζ Μπέη ο γενικός αρχηγός 
των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στρατηγός Φερίκ Αχμέτ Ιτζέτ Πασάς (1864-;) 
στο οποίο αναφέρεται ότι «οι απώλειες ήταν λιγότερες από μια απλή μάχη λόχου 
πεζικού [...] και οι ζημιές συνήθεις» και ότι «καθήκον των στόλων [...] είναι να 
καταβυθίζουν εχθρικά πλοία ή να καταβυθίζονται ναυμαχώντας εντίμως και υπε-
ρασπιζόμενοι τη σημαία και την τιμή τους».

46  Το σχόλιο είναι ακριβές στην έκταση ότι αποτελεσματική καταδίωξη (που κράτησε 
πάνω από δύο ώρες: 12.15΄-14.34΄) έγινε από το «Αβέρωφ» μόνο, ο οποίος δεν 
ανέστρεψε παρά μόνο αφού τα τουρκικά πλοία είχαν αρχίσει να μπαίνουν στα Στε-
νά και ο ίδιος είχε φθάσει μέσα στο βεληνεκές των επάκτιων πυροβόλων. Μερικές 
μάλιστα ζημιές στα τουρκικά πλοία επιφέρθηκαν κατά τη φάση αυτή. Τα τρία παλιά 
ελληνικά θωρηκτά, πλέοντας με ταχύτητες μεταξύ 12,5 και 14,5 κόμβων, δεν 
είχαν μπορέσει να παρακολουθήσουν τις υψηλές ταχύτητες του αποχωρούντος 
Τουρκικού Στόλου και του «Αβέρωφ».

47  Το υποβρύχιο «Δελφίν» μετά την προσάραξή του στις 9/22 Δεκεμβρίου 1912, 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το έρμα του για να αναδυθεί και έπλευσε στο ναύ-
σταθμο Σαλαμίνας για τοποθέτηση νέου. Στη συνέχεια διατέθηκε για περιπολία 
στο Σαρωνικό. Μετά από αυτό δεν επανήλθε στο βόρειο Αιγαίο.
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«Léon-Gambetta» είχε την ευκαιρία να παρουσιαστεί 
στον διοικητή των οθωμανικών ναυτικών δυνάμεων 
ναύαρχο Ραμίζ Μπέη και να ζητήσει μερικές πληρο-
φορίες πάνω στις ναυμαχίες που διεξήγαγε ο Τουρκι-
κός Στόλος στην είσοδο των Δαρδανελλίων. Ο Ραμίζ 
Μπέης δέχθηκε τη συνέντευξη με πολλή προθυ-
μία48. Εν τούτοις, οι πληροφορίες που αναφέρονται 
παρακάτω παρέχονται με κάθε επιφύλαξη: έχοντας 
υπ’ όψη την περίεργη νοοτροπία [που επικρατεί] σ’ 
αυτό το κράτος, είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να 
ξεχωρίσει κανείς την ακριβή αλήθεια, καθώς εδώ, 
περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, οι άνθρωποι 
έχουν την τάση να παρουσιάζουν τα πράγματα ή τα 
γεγονότα προς όφελός τους. Πάντως θα πρέπει να 
υπάρχει μεγάλο μέρος αλήθειας, δεδομένου ότι ο 
Τούρκος ναύαρχος αναφέρθηκε στις δικές του κυ-
ρίως ζημιές και καθόλου σ’ αυτές που πίστευε ότι 
επέφερε στους Έλληνες, για τις οποίες αναφέρθηκε 
ο Τύπος διά μακρών.

Πρώτη ναυμαχία
Η πρώτη συνάντηση έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμ-

βρίου 191249. Κατά την εποχή [εκείνη] η ναυμαχία 
είχε παρουσιαστεί από τους Τούρκους σαν μια μεγά-
λη νίκη, κατά την οποία ο «Αβέρωφ», ιδιαίτερα είχε 
[υποστεί] σοβαρές ζημιές και είχε επιστρέψει στη 
Σαλαμίνα για επισκευές. Σύμφωνα με τα λεγόμενα 

48  Η συνέντευξη που ακολουθεί θα πρέπει να λήφθηκε πριν από τις 22 Ιανουαρί-
ου/ 4 Φεβρουαρίου 1913, οπότε αυτός αντικαταστάθηκε και πάλι από το Ταχίρ 
Μπέη.

49  Η ναυμαχία της Έλλης (3/16 Δεκεμβρίου 1912).

του Ραμίζ Μπέη η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική, 
δεδομένου ότι η αφήγησή του για την πρώτη ναυ-
μαχία αναδεικνύει την κατωτερότητα των Τούρκων 
και κατ’ αυτήν υπέστησαν τις σοβαρότερες ζημιές. 
Όλα τα σχεδιαγράμματα που ακολουθούν αποτελούν 
αντίγραφα εκείνων που εκπονήθηκαν από τον ίδιο 
τον Ραμιζ Μπέη.

Η συνάντηση έλαβε χώρα κοντά στην νήσο Ίμ-
βρο. Οι δύο αντίπαλοι, ερχόμενοι από τη μια και την 
άλλη πλευρά της νήσου, συναντήθηκαν ξαφνικά, 
έχοντας πορείες ελαφρώς συγκλίνουσες (σχεδιά-
γραμμα 1). Τα ελληνικά τορπιλοβόλα50 βρισκόταν 
προς τα ανοικτά των κυρίων μονάδων τους, δεξιά 
και πίσω από αυτές. Αντίθετα, τα τουρκικά τορπιλο-
βόλα ήταν πίσω από τη γραμμή του Οθωμανικού Στό-
λου. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι δύο στόλοι ήταν [ήδη] 
διατεταγμένοι για συμπλοκή. Απλώς οι δύο στόλοι 
συμπτύχθηκαν και η ναυμαχία άρχισε με τις γραμ-
μές παράλληλες και πλέουσες με την ίδια κατεύθυν-
ση (σχεδιάγραμμα 2).

Πρώτοι άρχισαν τη βολή οι Τούρκοι από απόστα-
ση 13.000 μέτρων51, πράγμα που φαίνεται υπερβολικό 
για το πυροβολικό των παλαιών θωρηκτών τα οποία 
απαρτίζουν την κύρια [ναυτική] δύναμη της Τουρκίας. 
Οι Έλληνες δεν άνοιξαν πυρ παρά όταν η απόσταση 
[έπεσε] στα 8.000 μέτρα52. Κατά την πρώτη αυτή ναυ-
μαχία η βολή των Ελλήνων ήταν πολύ κακή και [οι 
πτώσεις των βλημάτων] τελείως διασπαρμένη. Τίποτα 

50  Στην πραγματικότητα τα ανιχνευτικά «Λέων», «Αετός», «Πάνθηρ» και «Ιέραξ».

51  Το σωστό είναι 12.500 μέτρα.

52  Το σωστό είναι 12.000 μέτρα (κατ’ άλλους 11.000 μέτρα).

Σχεδιάγραμμα 1 Σχεδιάγραμμα 2
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δεν αναφέρθηκε από τον Τούρκο ναύαρχο για βολή 
του δικού του στόλου, που θα πρέπει να υπήρξε ακό-
μη χειρότερη.53

Το «Αβέρωφ», εκμεταλλευόμενο τη μεγαλύτερη 
ταχύτητά του, προσπάθησε να υπερκεράσει την οθω-
μανική γραμμή από την κεφαλή και έστρεψε ελαφρά 
προς τα αριστερά, κίνηση που μιμήθηκε αμέσως ο 
Τουρκικός Στόλος (σχεδιάγραμμα 3). Κατά το χειρισμό 
αυτό η τουρκική γραμμή κατέληξε σε πλήρη αναστρο-
φή, πλην όμως το [θωρηκτό] «Μπαρμπαρόσα» βρι-

53  Κατά την ελληνική εκτίμηση το εχθρικό πυρ στη ναυμαχία της Έλλης ήταν γενικά 
ταχύ αλλά άστοχο και νευρικό. Οπωσδήποτε, η βολή των τριών ελληνικών θω-
ρηκτών δεν ήταν καλή. Εξαιτίας της παλαιότητας του υλικού τα διαστημόμετρά 
τους απορρυθμίστηκαν με τις πρώτες ομοβροντίες και η βολή κανονιζόταν με 
παρατήρηση της πτώσης των βλημάτων, και αυτό όταν ήταν δυνατό. Επιπλέον, 
παρουσιάστηκαν ανωμαλίες στους ανελκυστήρες των αναχορηγιών, θραύσεις 
χαλινωτηρίων κ.λπ. Τέλος, στην τελευταία φάση της συμπλοκής παρουσιάστηκε 
σφήνωση των κλείστρων του «Αβέρωφ» από διαστολή μετάλλων.

   Στο διάστημα των 50 λεπτών που κράτησε η ναυμαχία, 
βλήθηκαν από τον Ελληνικό Στόλο 342 βολές και από τον Τουρκικό 1.400. Από τη 
σύγκριση των αριθμών των αριθμών των βολών αυτών, σε σχέση με τα αποτελέσματά 
τους, μπορεί να συναχθούν τα κατάλληλα συμπεράσματα, στα οποία, άλλωστε κατα-
λήγει παρακάτω και ο Γάλλος ναύαρχος.
    Από τις παραπάνω 342 βολές, οι 167 (κατ’ άλλους 
127) βλήθηκαν από τον «Αβέρωφ», το οποίο εξάντλησε τα πυρομαχικά του (το ίδιο 
συνέβη και με τον Τούρκικο Στόλο). Σχετικά με την εκπαίδευση των ομοχειριών του 
«Αβέρωφ» –και τη μαχητική του ικανότητα γενικότερα– βλέπε τα αναφερόμενα σε 
προηγούμενη σημείωση.

σκόταν πια δεύτερο, έχοντας παραχωρήσει τη θέση 
του στο [καταδρομικό] «Μεσουδιέ». Κατά τη διάρκεια 
της πρώτης φάσης της συμπλοκής το «Μπαρμπαρό-
σα» είχε εκτεθεί στο πυρ του συνόλου του Ελληνικού 
Στόλου54 και λόγω ζημιών είχε στερηθεί δυο από τους 
τρεις πύργους του. Κατόπιν τούτου, ο ναύαρχος είχε 
κρίνει φρόνιμο να παραχωρήσει τη θέση οδηγού στο 
«Μεσουδιέ» που παρέμενε άθικτο55.

Το «Αβέρωφ» δεν προσπάθησε να εκμεταλλευ-
θεί την υπέρτερη ταχύτητά του και να κτυπήσει τον 
αντίπαλό του από πίσω56. Σταμάτησε την προς αρι-
στερά στροφή του, έστρεψε έντονα δεξιά και τελικά 
απομακρύνθηκε από το πεδίο της μάχης. Με τη σει-
ρά του ο Τουρκικός Στόλος έστρεψε δεξιά και μπήκε 
στα Δαρδανέλλια57. Κατά τη ναυμαχία η μικρότερη 
απόσταση [που βρέθηκαν οι αντίπαλοι] ήταν 3.200 
μέτρα58.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής το «Αβέρωφ» 
θα πρέπει να έβαλε μία τορπίλη, η απόσταση, όμως, 
ήταν μεγάλη και η τορπίλη θα πρέπει να αναδύθηκε (;) 
πριν φθάσει στο στόχο της59. Το [υποβρύχιο] «Δελφίν» 

54  Η συγκέντρωση του πυρός κατά του πρωτόπλου περιλαμβανόταν στις «Γενικές 
Οδηγίες Μάχης» που είχε εκδώσει ο ναύαρχος Κουντουριώτης από τα τέλη Οκτω-
βρίου 1912 (παλ. ημ).

55  Η γενική περιγραφή του Ραμίζ Μπέη περιλαμβάνει ανακρίβειες που φαίνονται 
καθαρά από τη σύγκριση των σχεδιασμάτων του με το σχεδιάγραμμα των ιχνών 
των αντιπάλων στόλων κατά τη ναυμαχία που παρατίθεται στο τέλος αυτού του 
εγγράφου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι αργότερα ο Ραμίζ Μπέης παραπέμφθηκε 
σε στρατοδικείο (προεδρευόμενο από τον Εμβέρ) για αν λογοδοτήσει για τη φυγή 
του προ του Ελληνικού Στόλου κατά τη ναυμαχία της Έλλης. Τελικά απαλλάχθηκε 
παμψηφεί, αφού έδειξε διαταγή του υπουργού Πολέμου Ναζίμ Πασά, με την οποία 
τον διέτασσε να βγει από τα Στενά για επίδειξη σημαίας και να επιστρέψει στον 
Ναγαρά αφού φθάσει σε συγκεκριμένο στίγμα. Είναι φυσικά συζητήσιμο κατά 
πόσο, προ του αντιπάλου, θα έπρεπε να υπερισχύσει στην αντίληψη ενός διοικητή 
στόλου η κατά γράμμα προσήλωση στη διαταγή αυτή, έναντι της αναγκαίας αυθόρ-
μητης ανάπτυξης πρωτοβουλίας για αποφασιστική συμπλοκή με τον εχθρό.

56  Διασταύρωση του «Τ» (barrer le “T”) από μπροστά (ή πίσω). Ο κλασικός αυτός 
χειρισμός συνίστατο στη διέλευση ενός στόλου, ταγμένου σε γραμμή παραγωγής 
μπροστά ή πίσω από τον αντίπαλο, πράγμα που επέτρεπε τη συγκέντρωση ολό-
κληρου του πλευρικού πυρός κατά του πρωτόπλου (ή του τελευταίου της στήλης), 
ενώ αυτός δεν μπορούσε να βάλει παρά μόνο με τον πρωραίο (ή πρυμναίο) 
οπλισμό του.

57  Όπως είναι γνωστό, το «Αβέρωφ» σαφώς εκμεταλλεύθηκε τη μεγαλύτερη ταχύ-
τητά του, πράγμα άλλωστε που προβλεπόταν από τις «Γενικές Οδηγίες Μάχης» 
του ναυάρχου Κουντουριώτη του Οκτωβρίου 1912 (παλ.ημ).

58  Το σωστό είναι 2.850 μέτρα.

59  Η τορπίλη προερχόταν πραγματικά από «Αβέρωφ», πλην όμως... δεν είχε βληθεί 
από αυτό! Με τους κραδασμούς της πρύμνης, κατά την ανάπτυξη μεγίστης ταχύτη-
τας, χαλαρώθηκε το χαλινωτήριο συγκράτησης της τορπίλης, η οποία διέφυγε από 
τον πρυμναίο τορπιλοβλητικό σωλήνα, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τα επερχόμενα 
θωρηκτά «Ύδρα» και «Ψαρά».

Σχεδιάγραμμα 3
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εντοπίστηκε από το [καταδρομικό] «Μετζητιέ», κατά 
του οποίου έβαλε μια τορπίλη, χωρίς όμως αυτή να 
βρει [το στόχο της]60.

Ζημιές στο «Μπαρμπαρόσα»
Παρά τους ισχυρισμούς του Ραμίζ Μπέη για πολύ κακό 
κανονισμό των Ελλήνων στη πρώτη συμπλοκή, το [θω-
ρηκτό] «Μπαρμπαρόσα» δέχθηκε 32 βλήματα, που όλα 
έπεσαν στις υπερκατασκευές του, προκαλώντας λίγες 
ζημιές, με εξαίρεση δύο «τυχερές» βολές που έθεσαν 
εκτός λειτουργίας τους δύο πύργους. Θα πρέπει εδώ 
να παρατηρηθεί πως οι πληροφορίες που δόθηκαν 
από τον διοικητή του Τουρκικού Στόλου διαφέρουν 
πολύ σημαντικά από τις αφηγήσεις που μας περιήλθαν 
από άλλες [πηγές] και τις οποίες σας έχω [ήδη] αναφέ-
ρει. Σύμφωνα μ’ [αυτές] τις άλλες πληροφορίες, οι δύο 
πύργοι του «Μπαρμπαρόσα» δεν εβλάβησαν παρά στη 
ναυμαχία της 18ης Ιανουαρίου61. Σε σχετική παρατήρη-
ση, ο Οθωμανός ναύαρχος επέμεινε εμφατικά ότι η 
αφήγησή του αναφερόταν αποκλειστικά στην πρώτη 
και όχι στη δεύτερη ναυμαχία62. Πρόσθεσε, επίσης, ότι 
το θέμα έχει μέχρι στιγμής τηρηθεί απόλυτα μυστικό 
και ότι στις επόμενες ναυμαχίες το «Μπαρμπαρόσα» 
βρισκόταν με τους δύο τους πύργους εκτός λειτουρ-
γίας, πράγμα που συγχρόνως εξηγεί γιατί η βολή των 
Ελλήνων έγινε [αργότερα] περισσότερο ακριβής63 
[και] γιατί ο Τουρκικός Στόλος απέφυγε να εμπλακεί 
πλήρως [με τον Ελληνικό στις επόμενες συναντήσεις 

60  Το υποβρύχιο «Δελφίν» δεν μπόρεσε να λάβει μέρος στη ναυμαχία, παρ’ όλο που 
καταδύθηκε για να προσβάλει τα τουρκικά πλοία. Η απόσταση που είχε να καλύ-
ψει δεν του επέτρεψε να φθάσει μπροστά στα Στενά παρά μόνο όταν ο Τουρκικός 
Στόλος είχε πια αποσυρθεί μέσα σε αυτά.

61  Η ναυμαχία της Λήμνου (5/18 Ιανουαρίου 1913).

62  Τα περί ζημιών στο πυροβολικό του «Μπαρμπαρόσα» κατά τη ναυμαχία της Έλ-
λης, που αναφέρονται παρακάτω, δεν προκύπτουν από καμία γνωστή πηγή και 
ως εκ τούτου τίθενται υπό σοβαρή αμφισβήτηση. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο Βρε-
τανός Gofton-Salmond (μέλος της βρετανικής ναυτικής αποστολής στην Ελλάδα 
και επιθεωρητής ναυτικού πυροβολικού του Ελληνικού Ναυτικού) αναφέρει, στο 
κείμενο 1 τη θέση εκτός ενέργειας ενός πύργου του θωρηκτού.

63  Προφανώς ο Ραμίζ Μπέης υπονοεί ότι η ακρίβεια των Ελλήνων οφειλόταν στη μη 
παρενόχλησή τους από την ασθενέστερη τουρκική βολή.

μαζί του]64. Όπως και να έχουν τα πράγματα, οι ζημιές 
του «Μπαρμπαρόσα», άσχετα με το πότε επιφέρθηκαν, 
δεν παύουν από το να έχουν υπάρξει και συμφωνούν 
πλήρως μ’ όσα ήδη γνωρίζαμε.

Ένα πρώτο βλήμα κτύπησε έναν από τους σωλή-
νες του πρωραίου πύργου. Το βλήμα απέσπασε ένα 
κομμάτι μετάλλου και, εξοστρακιζόμενο, πέρασε από 
το άνοιγμα της θωράκισης στο εσωτερικό του πύρ-
γου, όπου εξερράγη σκοτώνοντας όλη την ομοχειρία 
και καταστρέφοντας τελείως το υλικό (σχεδιάγραμμα 
4). Ένα άλλο βλήμα διέτρησε τη θωράκιση, κτύπησε 
το σταθερό μέρος του μεσαίου πύργου και το δια-
πέρασε, προξενώντας ζημιές στα κάρυα στροφής 
του65. Θέλησαν να [συνεχίσουν] τη βολή με τον πύρ-
γο αυτόν, πλην όμως ο πύργος «κάθισε» αμέσως και 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια 
(σχεδιάγραμμα 5).

64  Οι αιτιάσεις του Ραμίζ Μπέη, για έξοδο του «Μπαρμπαρόσα» στη ναυμαχία της 
Λήμνου με δύο πύργους εκτός λειτουργίας, μπορεί να τοποθετούνται στα πλαίσια 
στοιχειοθέτησης δικαιολογιών για εγκατάλειψη του αγώνα από τον στόλο τον οποίο 
διοικούσε. Την προσπάθεια αυτή ξεκίνησε αμέσως με τον κατάπλου του στο Ναγα-
ρά, μετά τη ναυμαχία της Λήμνου, αποσείοντας την ευθύνη για την αποτυχία του 
Τουρκικού Στόλου. Συγκεκριμένα, στο τηλεγράφημά του προς τον γενικό αρχηγό 
Φερίκ Αχμέτ Ιτζέτ Πασά αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ελπίζω ότι όσοι επιζητούν να 
διοικήσουν τον στόλο θεωρητικά, αγνοώντας την πραγματική του κατάσταση και 
φέρνοντάς τον στη σημερινή του θέση με τις συνεχείς παρεμβάσεις της Διοίκησης 
[για έξοδο]. (...) θα καταστούν υπεύθυνοι απέναντι στη δικαιοσύνη στο βαθμό που 
τους αρμόζει». Ενώ με άλλο του τηλεγράφημά του προς το Υπουργείο Ναυτικών 
τόνιζε ότι: «Παρά την επιμονή μου [...] ότι η προετοιμασία για επιχειρήσεις ήταν 
ασυμβίβαστη με την ετοιμότητα του στόλου μας και με τους στοιχειώδεις κανόνες 
της πολεμικής τέχνης, μου τονίστηκε ότι, ακόμα και αν ήταν ασυμβίβαστη όφειλα 
να την κατευθύνω και να την εκτελέσω». Στα τηλεγραφήματα αυτά απάντησε ο 
γενικός αρχηγός, επιτιμώντας τον για την ανησυχία που του προξένησαν μερικές 
ζημιές και θύματα, και για την απρεπή για διοικητή γλώσσα, με την οποία προσπα-
θούσε να μεταθέσει την ευθύνη της αποτυχίας σε άλλους. Η απάντηση τελείωνε 
με την επισήμανση ότι «οι ευθύνες και η δικαιοσύνη πέφτουν σε αυτούς που 
αποφεύγουν τα καθήκοντά τους». Κάτω από τις συνθήκες αυτές ο Ραμίζ Μπέης 
δεν μπορούσε να διατηρηθεί στην αρχηγία του στόλου και στις 8/21 Ιανουαρίου 
1913 αποφασίστηκε η προσωρινή αντικατάστασή του από τον αντιπλοίαρχο Χα-
σάν Σερμέτ Μπέη. Πλην όμως, το πραξικόπημα των Νεοτούρκων της 10ης/23ης 
Ιανουαρίου ακύρωσε αυτή την τοποθέτηση και τελικά διοικητής παρέλαβε, στις 22 
Ιανουαρίου/ 4 Φεβρουαρίου 1913, ο Πλοίαρχος Ταχίρ Μπέης, ο προκάτοχος του 
Ραμίζ Μπέη. Στο μεσοδιάστημα ο Ραμίζ Μπέης υπέγραφε σαν «αντικαταστάτης του 
Διοικητή Στόλου». Όταν ο Ραμίζ Μπέης επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη τέθηκε 
υπό περιορισμό και στη συνέχεια παραπέμφθηκε σε δίκη για την αποτυχία του στη 
ναυμαχία της Έλλης. Τέλος, μια παρατήρηση: Το «Μπαρμπαρόσα» έβαλλε κατά 
τη ναυμαχία της Λήμνου με τον κύριο οπλισμό του των 280 χιλιοστομέτρων 182 
βολές, αριθμό υπερβολικό αν θα είχε δύο επί τριών πύργων του εκτός λειτουργί-
ας. Εξ άλλου και το «Τουργκούτ Ρέις», με τον ίδιο οπλισμό και χωρίς βλάβες σε 
αυτόν, έβαλε 201 βλήματα. Το «Αβέρωφ» έβαλε με τον κύριο οπλισμό των 234 
χιλιοστομέτρων 235 βολές.

65  Οι δύο πύργοι του «Μπαρμπαρόσα» τέθηκαν εκτός λειτουργίας ακριβώς όπως 
περιγράφει ο Ραμίζ Μπέης κατά τη ναυμαχία της Λήμνου και όχι της Έλλης.
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Επόμενες Ναυμαχίες
Σας εξέθεσα όσα αφορούν αυτές τις διάφορες ναυμα-
χίες στις εβδομαδιαίες αναφορές μου. Γι’ αυτές τις συ-
ναντήσεις ο Τούρκος ναύαρχος υπήρξε πολύ ολιγόλο-
γος. Πάντως με φυσικότητα παραδέχθηκε πως οι Έλλη-
νες είχαν κάνει πολλές προόδους στη χρησιμοποίηση 
του πυροβολικού τους και πως η βολή τους ήταν τόσο 
ακριβής ώστε κάθε αγώνας να καθίσταται αδύνατος66! 
Κατά τα λοιπά, με δύο πύργους του «Μπαρμπαρόσα» 
εκτός λειτουργίας [οι Τούρκοι] ήταν πραγματικά κατά 
πολύ υποδεέστεροι. Το ίδιο ίσχυε για τα αντιτορπιλικά, 
τα οποία δεν διέθεταν [πυροβόλα] διαμετρήματος με-
γαλύτερου των 65 [χιλιοστομέτρων], ενώ αυτά που πρό-
σφατα αγόρασαν οι Έλληνες είχαν πυροβόλα των 100 
και ήταν, συγχρόνως, πολύ ισχυρότερα και ταχύτερα. 
[Ο Τούρκος ναύαρχος] δεν θέλησε πότε να στείλει σε 
επίθεση τα αντιτορπιλικά του, φοβούμενος την απώλειά 
τους. Τέλος τα ελληνικά τορπιλοβόλα ήταν τριπλάσια 
από τα αντίστοιχα οθωμανικά67.

66  Πράγματι η βολή του Ελληνικού Στόλου ήταν κατά τη ναυμαχία της Λήμνου καλύτε-
ρη από εκείνη της ναυμαχίας της Έλλης, σε σημείο που οι Τούρκοι να ισχυριστούν 
ότι η διεύθυνση της βολής γινόταν πια από βρετανικό προσωπικό.

67  Η ελληνική αριθμητική υπεροχή είναι ακριβής ως προς τα αντιτορπιλικά και τα 
ανιχνευτικά μόνο. Συγκεκριμένα οι δύο στόλοι διέθεταν: 
Έλληνες:  10 αντιτορπιλικά ναυπήγησης 1905-1911.
  4 ανιχνευτικά, ναυπήγησης 1911 (στερούμενα των τορπιλών τους, που 

δεν είχαν παραληφθεί).
 5 παλαιά τορπιλοβόλα.
Τούρκοι:  8 αντιτορπιλικά ναυπήγησης 1907-1909.
 2 ανιχνευτικά, ναυπήγησης 1904-1906.
  10 τορπιλοβόλα, ναυπήγησης 1904-19006.
Επιπλέον, ο Τουρκικός Στόλος διέθετε και δύο καταδρομικά ναυπηγημένα το 
1903-1905. Το σύνολο του τουρκικού ελαφρού στόλου υπερτερούσε σε πυροβο-
λικό, τόσο από πλευράς διαμετρήματος, όσο και αριθμό καννών (106 κάννες των 
152 έως 37 χιλιοστομέτρων, έναντι 73 των 110 έως 37).

Από ό,τι προηγήθηκε, σαφώς προκύπτει πως αυ-
τή τη στιγμή οι Τούρκοι είναι στη θάλασσα κατώτεροι 
από τους αντιπάλους τους και πως οι Έλληνες δεν 
κινδυνεύουν να χάσουν τη ναυτική κυριαρχία. [Επί-
σης] πως [οι Τούρκοι δεν μπορούν] να ανακτήσουν 
τις νήσους που [οι Έλληνες] κατέλαβαν από την αρχή 
του πολέμου. Εν τούτοις, η κοινή γνώμη στην Ελλάδα 
είναι ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη από την ανακοίνωση 
της επανόδου του [τουρκικού καταδρομικού] «Χα-
μιδιέ» [στην περιοχή] και όλοι οι φάροι σβήστηκαν, 
πράγμα που παρακωλύει σημαντικά τη ναυσιπλοΐα 
των ουδετέρων Κατά τα λοιπά, δεν είχαμε καμία είδη-
ση [για τις κινήσεις] του [τούρκικου] καταδρομικού. 
Κατά το Ραμίζ Μπέη κατευθύνθηκε στην Ερυθρά 
Θάλασσα για να παραλάβει πυρομαχικά τα οποία 
εστερείτο τελείως.

Όλες οι ζημιές των υπερκατασκευών του «Μπαρ-
μπαρόσα» αποκαταστάθηκαν γρήγορα, οι δύο όμως 
πύργοι παραμένουν εκτός λειτουργίας. Μιλώντας για 
τη ναυμαχία της 18ης Ιανουαρίου, ο Τούρκος ναύαρ-
χος προσέθεσε, «εν παρόδω», ότι κανείς δεν μπο-
ρεί να ισχυριστεί ότι νίκησε, δεδομένου ότι ο κάθε 
[στόλος] επέστρεψε στην περιοχή του. Ξεχνά ότι οι 
Έλληνες εξακολουθούν να κυριαρχούν στη θάλασ-
σα και να αποκλείουν τα Δαρδανέλλια, ενώ ο Τούρ-
κικος στόλος δεν τολμά να ξαναβγεί. [Παράλληλα 
όμως οι τουρκικές] ναυτικές δυνάμεις είναι αυτή τη 
στιγμή απαραίτητες για την ενίσχυση των γραμμών 
του Μπουλαΐρ ή για την προστασία των αποβατικών 
προσπαθειών στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και 
του Μαρμαρά. Προσπάθειες που χωρίς την παρου-
σία του στόλου θα είχαν καταλήξει σε πραγματικές 
πανωλεθρίες.

Σχεδιάγραμμα 4 Σχεδιάγραμμα 5
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6. [1η ΝΑΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΑ]
[Επί του θωρηκτού] «Voltaire», 20 Δεκεμβρίου 1913

Αριθμός 949

Ο Αντιναύαρχος Boué de Lapeyrère68

Ανώτερος Διοικητής της 1ης Ναυτικής Στρατιάς 
Προς τον Κύριο Υπουργό των Ναυτικών

(...). Προς το τέλος της μέρας επιβιβάστηκα στο 
«Αβέρωφ» για να εξετάσω τα ίχνη των ζημιών που 
προκλήθηκαν [σε αυτόν] από τα τουρκικά βλήματα 
κατά τη διάρκεια των δύο ναυμαχιών στην είσοδο 
των Δαρδανελλίων, στις οποίες το πλοίο έλαβε μέ-
ρος69. Τα μεγάλου [διαμετρήματος] βλήματα που [το 
«Αβέρωφ»] δέχθηκε στο πρωραίο του τμήμα, προ-
ερχόταν, πιθανότατα, από τα οχυρά70, στην ακτίνα 
[βολής] των οποίων είχε μπει το πλοίο και [αυτά] θα 
είχαν προκαλέσει σημαντικές ζημιές αν ήταν ισχυρό-
τερης εκρηκτικής [ισχύος]. Φαίνεται να είχαν απλώς 
θραυσθεί.

Από τα σχεδιαγράμματα των ναυμαχιών που μου 
έδειξε ο κυβερνήτης του «Αβέρωφ», συνάγεται ο ατυ-
χής τρόπος χειρισμού τριών από τα τέσσερα [μεγαλύ-
τερα] πλοία του Ελληνικού Στόλου, τα οποία, για την 
υλοποίηση του προκαθορισμένου σχεδίου [δράσης] 

68  Τον αρχηγό του Στόλου της Μεσογείου αντιναύαρχο Boué de Lapeyrère (1852-
1924) αντικατέστησε το 1915, κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο 
Dartige du Fournet, ο οποίος προάχθηκε σε αντιναύαρχο.

69  Οι ναυμαχίες της Έλλης (3/16 Δεκεμβρίου 1912) και της Λήμνου (5/18 Ιανου-
αρίου 1913).

70  Κατά τη ναυμαχία της Έλλης ο «Αβέρωφ» κτυπήθηκε, στο πρωραίο του τμήμα, από 
δύο βλήματα. Καμία γνωστή πηγή δεν προσδιορίζει την προέλευσή τους.

και για τη συντριβή των τουρκικών πλοίων, θα έπρεπε 
να συνδράμουν το «Αβέρωφ».

Στην πράξη, σε κάθε μια από τις δύο ναυμαχίες, 
μόλις άρχισε η εφαρμογή του σχεδίου, μόνο το «Αβέ-
ρωφ» μπόρεσε να συνεχίσει τη βολή κατά του εχθρού, 
ενώ τα άλλα τρία πλοία δεν κατάφεραν να λάβουν μέ-
ρος στη συμπλοκή71.

Άσχετα απ’ αυτά τα συμβάντα, και απ’ ό,τι μπορεί 
να εκτιμηθεί, το Ελληνικό Ναυτικό εξέρχεται πολύ ενι-
σχυμένο από τις δοκιμασίες αυτού του πολέμου.

71  Κατά τη ναυμαχία της Έλλης το «Αβέρωφ» κινήθηκε ανεξάρτητα, σύμφωνα με 
τις «Γενικές Οδηγίες Μάχης» του ναυάρχου Κουντουριώτη που είχαν εκδοθεί 
στα τέλη Οκτωβρίου 1912. Αντίθετα στη ναυμαχία της Λήμνου απλώς αύξησε 
ταχύτητα, απομακρυνόμενο από τα θωρηκτά, και χωρίς να καταστήσει τις κινή-
σεις του ανεξάρτητες, καθώς ο Κουντουριώτης ήθελε να πιέσει τα θωρηκτά να 
πλεύσουν με το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Πλην όμως, ακόμα και η ταχύτητα 
των περίπου 15 κόμβων που ανέπτυξαν δεν τους το επέτρεψε. Πράγματι, και κρί-
νοντας τα πράγματα εκ των υστέρων, τα θωρηκτά θα μπορούσαν να είχαν χειρίσει 
επιτυχέστερα. Από του σημείου όμως αυτού μέχρι την κρίση που διατυπώνει ο 
Γάλλος ναύαρχος υπάρχει απόσταση. Ειδικότερα τα θωρηκτά «Ύδρα» και «Ψαρά» 
προκάλεσαν σοβαρότατες ζημιές στο θωρηκτό «Μεσουδιέ» κατά του οποίου είχαν 
συγκεντρώσει τις βολές τους. Ίσως η κρίση του Γάλλου ναυάρχου να επηρεάστηκε 
και από τον τρόπο παρουσίασης των πραγμάτων από τον κυβερνήτη του «Αβέρωφ» 
και αρχιεπιστολέα του Στόλου Αιγαίου αντιπλοίαρχο Σ. Δούσμανη (που διετέλεσε 
υπουργός των Ναυτικών το 1935) στην αντίληψη του οποίου η συνεισφορά των 
θωρηκτών ήταν ανύρπακτη, πράγμα που φαίνεται και από το βιβλίο του Το Ημερο-
λόγιο του Κυβερνήτη του «Γ. Αβέρωφ» κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους 1912-3, 
Αθήνα, 1939. Το βιβλίο αυτό θα πρέπει να διαβάζεται πάντα σε συνδυασμό με 
άλλες πηγές. Τούτο καθώς περιέχει υπερβολές μέχρι σημείου να οικειοποιείται 
όλες σχεδόν τις μεγάλες αποφάσεις του ναυάρχου Κουντουριώτη (κατάληψη Λή-
μνου, το ιστορικό σήμα «Ζ», μη καταδίωξη του Χαμιδιέ κ.λπ.), ο οποίος απλώς 
εμφανίζεται να ασπάζεται τις εισηγήσεις του αρχιεπιστολέα του. Ο Δούσμανης, 
που ήταν διακεκριμένος αξιωματικός (πλην όμως, όπως αναφέρει ο υπουργός 
των Ναυτικών Ν. Στράτος στην Έκθεση Πολέμου 1912-13, Παράρτημα επί των 
ιδιοτήτων των αξιωματικών, «δεν δύναται να υποστηριχθεί ότι η μετριοφροσύνη 
είναι ασφαλής ιδιοκτησία του») χαρακτηρίζει τον Κουντουριώτη (μετά θάνατον) με 
διόλου κολακευτικά επίθετα και κρίσεις. Αναμφίβολα, η πολιτική αντίθεση των δύο 
ανδρών στα χρόνια του εθνικού διχασμού δεν πρέπει να είναι άσχετη.

To επίτακτο «Μακεδονία» φλεγόμενο στο λιμάνι της Σύρου μετά την επίθεση του Hamidieh (αρχείο Χαΐτογλου).
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Βανδώρος Παναγιώτης, Αντιναύαρχος Β.Ν. ε.α. 
Γεννήθηκε στην Κραναία Κεφαλληνίας το 
1893. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων το 1907 και το 1911 αποφοίτησε ως 
μάχιμος σημαιοφόρος. Το 1924 κατά τη 
διάρκεια της «Απεργίας του Ναυτικού» και 
ενώ είχε τον βαθμό του πλωτάρχη αποστρα-

τεύθηκε με αίτησή του. Το 1925 επαναφέρθηκε στη μόνιμη υπη-
ρεσία ως μηδέποτε αποστρατευθείς και προήχθη σε αντιπλοίαρ-
χο. Φοίτησε στη Σχολή Υποβρυχίων (1914) και μετεκπαιδεύτηκε 
στη Γαλλία στα υποβρύχια (1924-5). Επίσης, φοίτησε στη Ναυτι-
κή Σχολή Πολέμου. Έλαβε πτυχίο εξειδίκευσης κυβερνήτη σε 
υποβρύχιο και επιτελούς. Υπηρέτησε σε πλοία επιφανείας και 
υποβρύχια καθώς και σε επιτελικές, διοικητικές θέσεις. Στον 
Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο υπηρέτησε στο θωρηκτό «Σπέτσαι» και 
μετείχε στις ναυμαχίες της Έλλης και της Λήμνου, όπως επίσης 
και στις απελευθερώσεις των νησιών Λήμνου, Θάσου, Λέσβου, 
Σάμου. Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ως διμοιρίτης στο 29ο Ναυ-
τικό Σύνταγμα μετέχοντας στις χερσαίες επιχειρήσεις του Β΄ 
Βαλκανικού Πολέμου. Επίσης, έλαβε μέρος στον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο επί του αντιτορπιλικού «Ναυκρατούσα» και των υποβρυ-
χίων «Δελφίν» και «Ξιφίας» καθώς και στις ναυτικές επιχειρή-
σεις στη μεσημβρινή Ρωσία επί του αντιτορπιλικού «Πάνθηρ» 
και σε αυτές τις Μικρασιατικής Εκστρατείας επί του θωρηκτού 
«Γεώργιος Αβέρωφ», των υποβρυχίων «Δελφίν», «Ξιφίας» και 
ως κυβερνήτης του ευδρόμου «Άκτιον». Στη διάρκεια του Με-
σοπολέμου υπηρέτησε ως κυβερνήτης στο τορπιλοβόλο «Πρού-
σα», στο υποβρυχίου «Παπανικολής» το οποίο παρέλαβε από τη 
Γαλλία και των αντιτορπιλικών «Πάνθηρ» και «Σπέτσαι» το οποίο 
επίσης παρέλαβε από την Ιταλία. Υπήρξε διοικητής στη Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων και της Ομάδας Υποβρυχίων. Κατά τον Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο υπηρέτησε ως ανώτερος διοικητής Παράκτι-
ας Άμυνας και παράλληλα, για ένα μήνα, και ως διοικητής της 
Ναυτικής Αμυντικής Περιοχής 3 (Πειραιά). Αποστρατεύθηκε το 
1945 με τον βαθμό του αντιναυάρχου. Την περίοδο 1948-1957 
ανακλήθηκε από την εφεδρεία και υπηρέτησε ως υπασπιστής 
του πρίγκιπος Γεωργίου. Τιμήθηκε με παράσημα και μετάλλια 
του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και με το Μετάλλιο Εξαίρετων 
Πράξεων για την «μακράν και ευδόκιμον υπηρεσίαν του εις το 
Ναυτικόν διαρκούντος του λήξαντος πολέμου». Απεβίωσε το 
1977.

Γέροντας Παναγιώτης, Ανθυποπλοίαρχος (ΕΦ/Ο) Π.Ν.
Γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα, ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες 
σπουδές του στο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης. 
Σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
σήμερα υπηρετεί στο τμήμα ιστορικών αρχείων της Υπηρεσί-

ΒΙΟγΡΑΦΙΚΑ ΣτΟΙΧΕΙΑ ΣυγγΡΑΦΕΩΝ

ας Ιστορίας Ναυτικού με την ιδιότητα του 
Βοηθού Τμηματάρχη. Ομιλεί άριστα την 
αγγλική (Cambridge Proficiency) καθώς 
και την ιταλική γλώσσα (CELI- Perugia). 
Έχει ασχοληθεί με μεταφράσεις αρχαίων 
Ελλήνων κλασικών σε γνωστό εκδοτικό 

οίκο, ενώ σήμερα επιμελείται τα τεύχη του περιοδικού Ναυτι-
κή Επιθεώρηση, στο οποίο έχουν δημοσιευθεί άρθρα του. Στα 
φοιτητικά του χρόνια συνεργάστηκε με το φοιτητικό περιοδικό 
Καλειδοσκόπιο. Ο πατέρας του είναι εν αποστρατεία αξιωματι-
κός του Π.Ν..

Διαμαντής Αριστείδης, Πλοίαρχος (ΥΙ) Π.Ν.
Ο Πλοίαρχος Αριστείδης Γ. Διαμαντής γεν-
νήθηκε στο Βόλο Μαγνησίας το 1959 όπου 
περάτωσε τις βασικές εγκύκλιες σπουδές 
του. Σπούδασε Ιατρική στο Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι απόφοι-
τος της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών 

Σωμάτων και αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 το-
ποθετήθηκε στις τάξεις του Πολεμικού Ναυτικού και υπηρέτησε 
ως αξιωματικός ιατρός σε πολεμικά πλοία του Στόλου καθώς και 
στα ναυτικά νοσοκομεία της Σαλαμίνας και των Αθηνών. Έχει 
οργανώσει και συμμετάσχει ως προσκεκλημένος ομιλητής και 
εισηγητής σε πολλά συνέδρια της ημεδαπής και αλλοδαπής και 
περισσότερες από τριακόσιες πρωτότυπες και ερευνητικές του 
εργασίες έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα ελληνικά και ξένα επι-
στημονικά περιοδικά και ανακοινωθεί σε επιστημονικές εκδηλώ-
σεις. Είναι συγγραφέας και επιμελητής έκδοσης περισσοτέρων 
από δέκα πέντε μονογραφιών, μέλος αρκετών επιστημονικών 
και ιατρικών εταιρειών καθώς και ιδρυτικό και διοικητικό μέλος 
της Εταιρείας Στρατιωτικής Ιατρικής και της Εταιρείας Ναυτικής 
και Ταξιδιωτικής Ιατρικής. Από το 1994 έως το 2006 εκπροσώ-
πησε το Πολεμικό Ναυτικό στη Βαλκανική Επιτροπή Στρατιωτικής 
Ιατρικής (Balkan Military Medical Committee), για την τριετία 
2003-2006 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας και το 2007 αναγο-
ρεύτηκε Επίτιμο Μέλος της. Από το 2000 μέχρι σήμερα διδάσκει 
στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής το μάθημα “Ιστορία της 
Στρατιωτικής Ιατρικής και Νοσηλευτικής στην Ελλάδα” και για 
τη διετία 2008-2009 δίδαξε “Ιστορία Ιατρικής” στους φοιτητές 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ως άμισθος 
επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρι-
κής. Το 2001, μετά από δικές του ενέργειες, συγκρότησε και 
μέχρι σήμερα διευθύνει το Γραφείο Μελέτης Ιστορίας Ελληνικής 
Ναυτικής Ιατρικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών με σκο-
πό «τη διάσωση, συλλογή, ταξινόμηση, μελέτη και έκδοση αρ-
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χειακού και έντυπου υλικού με κύριο θέμα την ιστορική πορεία 
της Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής διά μέσου των αιώνων». Για το 
επιστημονικό και συγγραφικό του έργο έχει τιμηθεί με πολλές 
διακρίσεις και επαίνους και το 2006 βραβεύτηκε με το «Γερου-
λάνειο Βραβείο» για το βιβλίο του «Επιτομή Στρατιωτικής Ιατρι-
κής και Νοσηλευτικής στην Ελλάδα». Κατά τη χρονική περίοδο 
2006-2007 υπηρέτησε ως διευθυντής στο Ναυτικό Νοσοκομείο 
του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας και σήμερα διευθύνει το Κυττα-
ρολογικό Εργαστήριο και τον Εργαστηριακό Τομέα του Ναυτικού 
Νοσοκομείου Αθηνών.

Δημητρακόπουλος Αναστάσιος, Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940, εισήλθε 
στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων του 1955 και 
αποφοίτησε το 1959 ως μάχιμος σημαιο-
φόρος. Τον Ιούνιο του 1973, υπηρετώντας 
ως ύπαρχος του αντιτορπιλικού Λόγχη, 
συνελήφθη για συμμετοχή στο Κίνημα του 

Ναυτικού του Μαΐου 1973, τέθηκε σε κατάσταση αργίας διά 
προσκαίρου παύσεως, το ίδιο έτος αποστρατεύθηκε και επανα-
φέρθηκε στο Ναυτικό το 1974 μετά την αποκατάσταση της Δημο-
κρατίας. Φοίτησε στην ελληνική και τη γαλλική Ναυτική Σχολή 
Πολέμου και έλαβε πτυχίο εξειδίκευσης Επιτελούς. Υπηρέτησε 
σε πλοία επιφανείας και σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις. 
Διατέλεσε κυβερνήτης πέντε πλοίων, αρχιεπιστολέας της Διοί-
κησης Αντιτορπιλικών, διευθυντής πολεμικής σχεδίασης στο 
Ανώτατο Συμμαχικό Επιτελείο Ευρώπης (SHAPE), διοικητής 
Πλοίων Αποβάσεως, διοικητής τού Ναυστάθμου Κρήτης και δι-
ευθυντής τού Α΄ Κλάδου τού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ΓΕΝ 
(και Επιτελάρχης της ΝΑΤΟϊκής Διοίκησης Ανατολικής Μεσογεί-
ου), καθώς και του Β΄ Κλάδου τού Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας. Έχει τιμηθεί με παράσημα και μετάλλια του Πολεμικού 
Ναυτικού. Αποστρατεύθηκε το 1991 με το βαθμό του αντιναυ-
άρχου και την περίοδο 1992-1993 ανακλήθηκε στην ενέργεια 
για υπηρεσία στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έχει συνεργαστεί 
με το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΛΙΑΜΕΠ) και έχουν δημοσιευθεί βιβλία του σε στρατιωτικο-πο-
λιτικά θέματα και σχετικά με την ιστορία τού Ναυτικού, μεταξύ 
των οποίων το τετράτομο Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της 
Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, 2007) 
και το πεντάτομο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Οι Πολεμιστές του 
Ναυτικού Θυμούνται...

Καργάκος Σαράντος
Ο ιστορικός, φιλόλογος και δοκιμιογράφος 
Σαράντος Ι. Καργάκος γεννήθηκε το 1937 
στο Γύθειο Λακωνίας. Στη διάρκεια του Εμφυ-
λίου εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε 
εργαζόμενος ως μαθητής Κλασική Φιλολογία 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου είχε εισαχθεί 

τρίτος χωρίς να του δοθεί υποτροφία. Πρωταγωνίστησε στο φοιτητι-

κό κίνημα των ετών 1961-1963 και υπήρξε εισηγητής του 15% για 
την παιδεία. Εργάστηκε επί 35 έτη στα μεγαλύτερα ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια των Αθηνών και στους μεγαλύτερους φροντιστηριακούς 
οργανισμούς στους οποίους ήταν ιδρυτικό μέλος («Ηράκλειτος», 
«Αριστοτέλης»). Το 1969 παραιτήθηκε από την ιδιωτική εκπαίδευ-
ση γιατί αρνήθηκε να εκφωνήσει «κατασκευασμένο» λόγο για την 
Εθνική Επέτειο, ενώ το στρατιωτικό καθεστώς έβαλε δύο φορές 
λουκέτο στον φροντιστηριακό οργανισμό στο οποίο ήταν ιδρυτικό 
μέλος («Ηράκλειτος»). Μετά το 1991 δίδαξε στη Σχολή Πολέμου 
του Πολεμικού Ναυτικού, στη Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ) και 
στη Διακλαδική Σχολή της Θεσσαλονίκης. Από τα φοιτητικά του 
χρόνια αρθρογραφούσε σε πλείστες εφημερίδες και περιοδικά. 
Ακόμη επί οκτάμηνο είχε την ευθύνη της εκπομπής Αθήνα, ζαφει-
ρόπετρα στης γης το δακτυλίδι, μια εκπομπή αθηναιογνωσίας στον 
ραδιοφωνικό σταθμό 9,84. Έχει δημοσιεύσει 78 βιβλία και πλήθος 
γλωσσικών και ιστορικών μελετών.

Κατσαβός Ιωάννης, Αρχικελευστής (ΝΟΣ)
Ο Αρχικελευστής Ιωάννης Κατσαβός γεννή-
θηκε στο Αγρίνιο το 1974 και μεγάλωσε στο 
Μεσολόγγι, τόπο καταγωγής του, όπου και 
ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές του το 
έτος 1992. Το 1993 κατατάχτηκε στο Πολε-
μικό Ναυτικό ως Εθελοντής Μακράς Θητεί-

ας με την ειδικότητα του Νοσηλευτή. Κατά τη διάρκεια της σταδι-
οδρομίας του υπηρέτησε σε πολεμικά πλοία του Στόλου καθώς 
και στο Ναυτικό Νοσοκομείο του Ναυστάθμου της Σαλαμίνας. 
Σήμερα υπηρετεί στο Επιτελείο του Αρχηγείου Στόλου. Παράλλη-
λα με τα υπηρεσιακά του καθήκοντα αρθρογραφεί σε επιστημο-
νικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει ως ομιλητής με εισηγήσεις 
σε Επιστημονικές Ημερίδες και Συνέδρια επί θεμάτων ιστορικού 
περιεχομένου. Τα τελευταία δέκα χρόνια συνεργάζεται στενά με 
το Γραφείο Μελέτης Ιστορίας Ελληνικής Ναυτικής Ιατρικής του 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών στην εκπόνηση μελετών γύρω 
από την ναυτική ιατρική ιστορία του τόπου μας. Τα ακαδημαϊκά 
του ενδιαφέροντα εστιάζονται, κυρίως, πάνω σε θέματα Στρατι-
ωτικής και Ναυτικής Ιστορίας, Ιστορίας Ιατρικής καθώς και στην 
ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας της ιδιαίτερής του πατρίδας, της 
Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου. Για το πλούσιο συγγραφικό και 
ερευνητικό του έργο έχει τιμηθεί με βραβεία και επαίνους από 
το Πολεμικό Ναυτικό καθώς και από άλλους πολιτιστικούς και 
θεσμικούς φορείς της χώρας μας.

Λισμάνης Δημήτριος, Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.
Γεννήθηκε στον Πειραιά από γονείς Υδραί-
ους. Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκί-
μων το 1951 και αποφοίτησε το 1955 ως 
μάχιμος σημαιοφόρος. Ως αξιωματικός 
φοίτησε στις προβλεπόμενες σχολές του 
Πολεμικού Ναυτικού, στη Ναυτική Σχο-

λή Πολέμου και σε σχολές του εξωτερικού (U.S. Fleet Gun-
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nery School, U.S. Naval Gun Fire Control System, U.S.Naval 
Guided Missile School, U.S. Industrial College of the Armed 
Forces, U.S.Naval War College - Master’s with Distinction). 
Του απονεμήθηκαν τα πτυχία εξειδίκευσης Επιτελούς και Ναυ-
τικής Πυροβολικής. Υπηρέτησε σε πλοία του Στόλου ως αξιω-
ματικός πυροβολικού, ύπαρχος, επιστολέας και κυβερνήτης, 
καθώς και σε αμερικανικό αντιτορπιλικό κατευθυνόμενων 
βλημάτων, ως missile fire xontrol officer, στον 2ο Αμερικανικό 
Στόλο του Ατλαντικού και στον 6ο της Μεσογείου. Τοποθετή-
θηκε ως κυβερνήτης στο πλοίο του τότε Βασιλέως. Υπηρέτησε 
στο επιτελείο της Διοίκησης του Ναυστάθμου Σαλαμίνας και 
στη Διακλαδική Διεύθυνση Επιχειρήσεων του Πεδίου Βολής 
Κρήτης. Διετέλεσε διοικητής της Ναυτικής Σχολής Πολέμου 
και διευθυντής Οπλικών Συστημάτων του ΓΕΝ, Πολιτικής και 
Ναυτικής Σχεδίασης του ΓΕΝ, του Κλάδου Α΄ Επιχειρήσεων 
του ΓΕΝ (και επιτελάρχης της ΝΑΤΟϊκής Διοίκησης Ανατολι-
κής Μεσογείου), καθώς και υπαρχηγός του ΓΕΝ. Δίδαξε στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και τη Ναυτική Σχολή Πολέμου. Το-
ποθετήθηκε ως ναυτικός ακόλουθος στην Ουάσινγκτον (και 
εθνικός αντιπρόσωπος στο ΝΑΤΟϊκό Ανώτατο Στρατηγείο Ατλα-
ντικού). Εκπροσώπησε το Πολεμικό Ναυτικό σε συνέδρια στο 
Στρατηγείο του NATO στις Βρυξέλλες. Τιμήθηκε με παράσημα 
και μετάλλια του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και με τα U.S. 
Navy Unit Commendation Ribbon, U.S. Navy Commendation 
Medal for Military Merit, U.S. Medal of the Legion of Merit. 
Αποστρατεύθηκε το 1986 με το βαθμό του Αντιναυάρχου. Σει-
ρά μελετών του έχουν δημοσιευθεί και βραβευθεί. Ιστορική 
έρευνα του Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του ’21 τιμήθηκε 
με το Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών 1999. Ο πατέρας του 
ήταν αξιωματικός του Π.Ν. 

Μαυρογιάννης Ξενοφών, Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α. 
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1937, όπου 
και τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του. Το 
1955 εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
απ’ όπου αποφοίτησε ως μάχιμος Σημαιο-
φόρος το 1959 και έλαβε όλους τους εξελι-
κτικούς βαθμούς μέχρι το 1994, οπότε και 

αποστρατεύθηκε με το βαθμό του Αντιναυάρχου. Υπηρέτησε σε 
πλοία επιφανείας και σε επιτελικές και διοικητικές θέσεις του 
ΓΕΕΘΑ, του ΓΕΝ και του Αρχηγείου Στόλου. Διατέλεσε διοικητής 
Ναρκοπολέμου, διευθυντής της 3ης Μικτής Επιτελικής Ομάδος 
του ΓΕΕΘΑ, διευθυντής Αμυντικής Πολιτικής του ΓΕΕΘΑ και 
πρόεδρος της Υπηρεσίας Υποδοχής Πλοίων και Πολεμικής Χρη-
σιμοποίησης Λιμένων. Μεταξύ 1981-1983 υπηρέτησε στο Ανώ-
τατο Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (SHAPE) στον Κλάδο 
των Επιχειρήσεων. Εκπαιδεύτηκε, εν τη πράξει, σε πλοία του 
6ου Στόλου των ΗΠΑ, μετεκπαιδεύθηκε στις ΗΠΑ στον ανθυπο-
βρυχιακό πόλεμο λαμβάνοντας αντίστοιχο πτυχίο εξειδίκευσης 
και είναι απόφοιτος της Ναυτικής Σχολής Πολέμου. Αποστρα-
τεύθηκε το 1991. Την περίοδο 2004-2010 χρημάτισε πρόεδρος 

της «Ελληνικής Θαλασσίας Ενώσεως» και μέλος (από 1988) 
του Διοικητικού Συμβουλίου και Πρόεδρος (από το 1998) του 
Συνδέσμου Αποφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Μετά την 
αποστρατεία του ασχολήθηκε με συγγραφικό έργο. Έχει γράψει 
τα βιβλία Στρατηγική Αντίληψη της Συμμαχίας, Πολεμικό Ναυτι-
κό. Εκσυγχρονισμός και Ανανέωση και Οι Ναυμάχοι του Αιγαίου 
(Α΄ Βραβείο Μονογραφιών περιοδικού Ναυτική Επιθεώρηση). 
Αρθρογραφεί σε διάφορα έντυπα και τον Ημερήσιο Τύπο για θέ-
ματα ιστορικά, ενίοτε κοινωνικά, ιδιαίτερα στο μηνιαίο, βραβευ-
μένο από την Ακαδημία Αθηνών, περιοδικό Ναυτική Ελλάς. Κατά 
τη σύνταξη της δεκάτομης Μεγάλης Στρατιωτικής, Ναυτικής και 
Αεροπορικής Εγκυκλοπαίδειας (έκδοση υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης), υπήρξε διευθυντής του τμήματος 
των ναυτικών θεμάτων και λημματογράφος ιστορικών ναυτικών 
θεμάτων. Έχει τιμηθεί με παράσημα και μετάλλια του Πολεμικού 
Ναυτικού.

Τσαπράζης Κωνσταντίνος, Υποπλοίαρχος Π.Ν.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976, εισήλθε στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1994 και απο-
φοίτησε το 1998 ως μάχιμος σημαιοφόρος. 
Από τον Ιούνιο του 1998 μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο του 2004 υπηρέτησε σε διάφορους 
τύπους πολεμικών πλοίων. Από τον Σεπτέμ-

βριο του 2004 έως τον Δεκέμβριο του 2006 σπούδασε στο Na-
val Postgraduate School (Monterey, California) όπου απέκτησε 
δύο τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών, ένα στο Applied Physics 
(with Distinction) και ένα στο System Engineering (Electronic 
Warfare). Από τον Δεκέμβριο του 2006 έως τον Μάιο του 2011 
υπηρέτησε στη φρεγάτα «Έλλη». Από τον Μάιο του 2011 έως σή-
μερα υπηρετεί στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Έχει διέλθει όλα 
τα σταδιοδρομικά σχολεία του Πολεμικού Ναυτικού που μέχρι 
τώρα προβλέπονται για τον βαθμό του. Ο πατέρας του είναι εν 
αποστρατεία αξιωματικός του Π.Ν.

Φωτάκης Ζήσης
Γεννήθηκε στο Βόλο το 1973. Υπότροφος 
και απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Πτυχίο Ιστορίας,1995) συνέχισε τις σπου-
δές του με υποτροφία του ΙΚΥ στο Πανεπι-
στήμιο της Οξφόρδης απ’ όπου και έλαβε 
μεταπτυχιακό τίτλο στην Οικονομική και 

Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ευρώπης (1997) και διδακτορι-
κό δίπλωμα στη Ναυτική Ιστορία (2003). Τόσο κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του όσο και μετά την αποφοίτησή του, τιμήθηκε 
με ικανό αριθμό διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με 
σημαντικότερη τη βράβευση της μονογραφίας του Greek Naval 
Strategy and Policy, 1910-1919 (Routledge, 2005) από την 
Ακαδημία Αθηνών (2009). Έχει διδάξει σε ΑΕΙ και ΑΣΕΙ και τον 
Ιούνιο του 2010 διορίσθηκε λέκτορας Ναυτικής Ιστορίας στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.






