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Λεύκωμα Ναυτικού Αγώνα Βαλκανικών Πολέμων 

[ Η παρουσίαση που ακολουθεί πραγματοποιήθηκε κατά την Εκδήλωση του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού και της Πνευματικής Εστίας Παπάγου, για τα 100 χρόνια από της ενάρξεως των 

Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, την Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012, 
από τον συγγραφέα του βιβλίου, “Βαλκανικοί Πόλεμοι – Ο Ναυτικός Αγώνας 1912-1913” 

Αντιναύαρχο (ε.α.) Ιωάννη Παλούμπη Π.Ν. ] 

 

Κυρίες και κύριοι 

Πριν αρχίσω την παρουσίασή μου θα επιθυμούσα να εξάρω την πρωτοβουλία των, 
Δημάρχου Παπάγου – Χολαργού κ. Βασίλη Ξύδη και του Προέδρου της Πνευματικής 
Εστίας Παπάγου κ. Αννίβα Σιατερλή, να οργανώσουν έκθεση κειμηλίων και 
ντοκουμέντων, λόγω της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την έναρξη των Βαλκανικών 
Πολέμων. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και θα ήθελα να εκφράσω στους προαναφερθέντες 
τις ευχαριστίες μου, για την ευκαιρία που μου δίδεται να παρουσιάσω το λεύκωμα του 
Ναυτικού Αγώνα των Βαλκανικών Πολέμων.     
 
Η ιδέα της εκπόνησης και συγκρότησης αυτού του λευκώματος περιστράφηκε  γύρω από 
δύο πόλους ενδιαφέροντος που προσείλκυσαν όσους αναμίχθηκαν σ’ αυτό το έργο.  
Ο πρώτος, το Ναυτικό Μουσείο, στο οποίο φυσικά έχουν παραχωρηθεί όλα τα 
δικαιώματα του βιβλίου, πνευματικά και τα όποια εμπορικά.  
Παραγνωρισμένο και άσημο, άγνωστο ακόμα και σε πολίτες του Πειραιά. Χωμένο κάτω 
απ’ το οδόστρωμα της ακτής Θεμιστοκλέους, σε οίκημα που προσομοιάζει περισσότερο με 
αποθήκη, είναι ο επίσημος Ελληνικός φορέας που αντιπροσωπεύει τη χώρα, το κράτος, σε 
εκδηλώσεις του δικού του χώρου και περιβάλλοντος, στο εσωτερικό και το εξωτερικό. 
Πικρή παρηγοριά του η δόξα της τοποθεσίας που περιλαμβάνει τμήμα των τειχών του 
Κόνωνος τα οποία περιέκλειαν τον αρχαίο Πειραιά. 
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Άποψη της εισόδου του Ναυτικού Μουσείου με το τμήμα της κονώνειας οχύρωσης. Το εικονιζόμενο άγαλμα 
είναι αντίγραφο του γνωστού αριστουργήματος της αρχαίας χαλκοπλαστικής του Ποσειδώνα ή Δία του 

Αρτεμισίου. 

 
Τοποθετημένο ακριβώς στην είσοδο του λιμένος 
της Ζέας, λίγα μόλις μέτρα από τους νεώσοικους 
που στέγασαν τις τριήρεις της Σαλαμίνας, στο 
σημείο της αρχαίας Φρεαττούς, τοπωνυμίας που 
υποδηλώνει τη θέση του φονικού δικαστηρίου 
του Πειραιά. Σκοπός μας ήταν η ανάδειξη του 
Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος ως 
πολιτιστικού παράγοντα της Ελληνικής 
κοινωνίας, με την κρυφή ελπίδα ότι η Πολιτεία 
θα το ανακαλύψει, θα το προσέξει και θα δείξει 
τη στοργή και το ενδιαφέρον της, που αρμόζει σ’ 
αυτή την κιβωτό της ναυτικής μας ιστορίας, 
αλλά και της ναυτικής παράδοσης και των 
θρύλων, που εξιστορούν την αδιάσπαστη 
ενότητα της φυλής μας με τη θάλασσα. 
 
Ο δεύτερος, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι.  
Πόσοι αλήθεια γνωρίζουν σήμερα τους 
Βαλκανικούς Πολέμους ;   
 
 
 

Λαϊκή λιθογραφία που απεικονίζει τους πρωταγωνιστές 
της “τετραπλής βαλκανικής συμμαχίας”.  

Λιθ. Φ. Χαρίδου, εν Πειραιεί. Βιβλ.Ανδρ. Πασχά,  
εν Αθήναις & Πάτραις. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 



 3 

Στριμωγμένοι στη γωνιά της ιστορίας του 1912–13, παραμένουν αθέατοι στη συνείδηση 
και τη γνώση μεγάλων τμημάτων της κοινωνίας πίσω απ’ τα κοσμοϊστορικά γεγονότα του 
Α! Παγκοσμίου Πολέμου και τις συνταρακτικές Ελληνικές τραγωδίες του εθνοκτόνου 
διχασμού και της Μικρασιατικής καταστροφής που τους ακολούθησαν. Κι όμως θα 
μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως οι πλέον ένδοξοι νικηφόροι αγώνες από της 
συγκροτήσεως του νεοελληνικού κράτους το 1830 μέχρι σήμερα, οι οποίοι 
υπερδιπλασίασαν την εθνική επικράτεια με πατρίδες που κατοικούνταν προαιώνια από 
ελληνικούς πληθυσμούς. 
 
 
Έστω όμως κι αν υπάρχουν αρκετοί που γνωρίζουν για τους Βαλκανικούς Πολέμους, είναι 
ασφαλώς πολύ λίγοι, αυτοί που γνωρίζουν την ιδιαίτερη πτυχή του Ναυτικού αγώνα 
εκείνης της περιόδου και κυρίως τη σημασία του αγώνα αυτού στην τελική έκβαση των 
Βαλκανικών Πολέμων. 
 
Ερέθισμα για την προσπάθεια το ανέκδοτο και ανεκτίμητο αρχειακό και φωτογραφικό 
υλικό του Ναυτικού Μουσείου που προέρχεται από εκείνη την περίοδο. 
 
Στο πρώτο μέρος του λευκώματος περιλαμβάνεται ένα κείμενο που περιγράφει τους 
κύριους ιστορικούς σταθμούς που μεσολάβησαν μετά την αναγνώριση του νεοελληνικού 
κράτους, το 1830 και δημιούργησαν τις συνθήκες που οδήγησαν στους Βαλκανικούς 
Πολέμους το 1912.  
 
 

 
O Ελληνικός Στόλος εν πλω. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 
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Από τους Βαλκανικούς Πολέμους καταβλήθηκε προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία του 
Ναυτικού Αγώνα και η επίδραση που αυτός είχε στην τελική έκβαση των πολέμων, όχι 
μόνο του ελληνικού στρατού, αλλά όλων των Βαλκάνιων συμμάχων. Έγινε παράλληλα 
προσπάθεια να αναδειχθούν και να περιγραφούν εντονότερα τα γεγονότα εκείνα που ενώ 
ήταν σημαντικά, έχουν παραμείνει στη σκιά των δύο μεγάλων ναυμαχιών, της Έλλης και 
της Λήμνου, που έκριναν τους πολέμους και παγίωσαν στην παγκόσμια κοινή γνώμη το 
Αιγαίο ως ελληνική θάλασσα, από τότε ως τις μέρες μας.        
 
Οι αποστολές και τα έργα του Ναυτικού δεν γίνονται πάντα αντιληπτά ιδίως από τους 
αμύητους στα πράγματα του πολέμου. Το γεγονός της απρόσκοπτης διαμετακόμισης δια 
θαλάσσης των ενισχύσεων και εφοδίων που απαιτούνται για τη συντήρηση του μετώπου, 
δεν θεωρείται συνήθως από την κοινή γνώμη αρκετό έργο. Η παράλληλη πλήρης 
απαγόρευση της ανάλογης ευκολίας στον αντίπαλο, που έχει απτά αποτελέσματα στην 
ικανότητά του να διατηρήσει ένα αξιόμαχο επίπεδο στα πρόσω, μόλις και μετά βίας 
γίνεται αποδεκτή ως επιτυχημένη αποστολή. Ο ναυτικός αγώνας των Βαλκανικών 
Πολέμων τα είχε όλα. Είχε τον απόλυτο έλεγχο των θαλασσίων επικοινωνιών του Αιγαίου, 
όπως τον προσδιορίζουν οι δύο ανωτέρω  προϋποθέσεις, είχε την προβολή της ναυτικής 
ισχύος στην ξηρά, με ναυτικούς βομβαρδισμούς εχθρικών οχυρών θέσεων, με αποβάσεις 
και απελευθερώσεις νησιών και τέλος ως κορύφωση είχε το ηρωικό στοιχείο των δύο 
μεγάλων ναυμαχιών που εξήψε τη λαϊκή φαντασία η οποία οραματίσθηκε την Έλλη και τη 
Λήμνο ως προέκταση των ηρωικών και σκληρών ναυτικών αγώνων των απελευθερωτικών 
πολέμων του ’21. 
 
Οι αναγνώστες θα κρίνουν αν οι ανέκδοτες φωτογραφίες και τα ντοκουμέντα στολίζουν 
και ποικίλουν το κείμενο, ή εάν ο λόγος χρησιμεύει μόνο και μόνο για να επενδύει και να 
προβάλλει το αρχειακό και φωτογραφικό υλικό του Ναυτικού Μουσείου.   
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Τα όρια του ελληνικού κράτους προ των Βαλκανικών Πολέμων.  

(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. ΙΔ). 

 
Κυρίες και κύριοι 
 
Η αρχή του 20ού αιώνα και πλέον συγκεκριμένα η πρώτη δεκαετία του, μπορεί να 
χαρακτηρισθεί μία από τις πλέον δύσκολες στην ιστορία των 180 χρόνων  του ελεύθερου 
ελληνικού κράτους, η έκταση του οποίου περιοριζόταν στα βόρεια μέχρι τον Τύρναβο, την 
Καλαμπάκα και την Άρτα. Η νησιωτική χώρα περιελάμβανε τα Επτάνησα, την Εύβοια, τις 
Κυκλάδες και τις Σποράδες.   
Η χώρα είχε πτωχεύσει επίσημα από το 1893. Παροιμιώδης έχει μείνει η αναγγελία της 
πτώχευσης από τον Πρωθυπουργό Χαρίλαο Τρικούπη. 
Το 1897 με ελληνική υπαιτιότητα είχε ξεσπάσει ο μετέπειτα αποκληθείς «ατυχής» πόλεμος 
με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα, τότε, είχε προσπαθήσει να συνδράμει την 
Κρητική επανάσταση του 1896.   
Οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής προσέτρεξαν και επανέφεραν μεν τα σύνορα  των 
εμπολέμων στην προ του πολέμου θέση τους, αλλά κατακύρωσαν ένα υπέρογκο ποσόν το 
οποίο η Ελλάδα έπρεπε να πληρώσει στην Οθωμανική αυτοκρατορία ως πολεμικές 
αποζημιώσεις. Η εξεύρεση του ποσού υποχρέωσε τη χώρα να προσφύγει σε εξωτερικό 
δανεισμό, γεγονός που με τη σειρά του προκάλεσε την επιβολή ενός στυγνού Διεθνούς 
Οικονομικού Ελέγχου, από τον Σεπτέμβριο του 1897. Σε μεγάλες εταιρείες των δανειστών 
παραχωρήθηκαν μεγάλα τμήματα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και μονοπωλιακά προϊόντα 
ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.  
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Λαϊκή λιθογραφία του Λοχαγού Παύλου Μελά. 
Εκδότης: Δρ. Παπαδημηρίου.  
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 
   
 

Λαϊκή λιθογραφία με θέμα την εξέγερση 
στο Θέρισσο της Κρήτης το 1905.  
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

Όπως είναι φυσικό την πρώτη δεκαετία του 
20ου αιώνα η χώρα προσπαθούσε να επουλώσει 
τις πληγές της, μέσα σε ένα κλίμα κοινωνικής 
αστάθειας και αναταραχής. Παράλληλα οι 
πολιτικές ηγεσίες είχαν να διαχειρισθούν δύο 
μεγάλα εθνικά θέματα : 

 Το Μακεδονικό, που από ζήτημα ολίγων, 
εθνικώς ευαίσθητων, μετατράπηκε σε 
πανελλήνιο, με τον θάνατο του Λοχαγού 
Παύλου Μελά στη Στάτιστα της 
Μακεδονίας το 1904. 

 

 Το Κρητικό, στην εξέλιξη του οποίου το 
κίνημα του Θέρισου το 1905, ανέδειξε 
καθαρά τη διάσταση μεταξύ της 
πολιτικής που εφάρμοζε η Αρμοστεία 
και της θέλησης του Κρητικού λαού για 
ένωση με τη μητέρα Ελλάδα.  

  
 
 
Λαϊκή χρωμολιθογραφία που απεικονίζει τον Αρχηγό του 
Στρατιωτικού Συνδέσμου Συνταγματάρχη Νικόλαο 
Ζορμπά (1844-1920). Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 
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Tο 1909 εκδηλώθηκε στη χώρα κίνημα από τον "Στρατιωτικό Σύνδεσμο".  
Η σωφροσύνη και μετριοπάθεια του αρχηγού του, Συνταγματάρχου Νικόλαου Ζορμπά 
αποδείχθηκε αρνητικός παράγοντας στην επιβολή ρηξικέλευθων κοινωνικών τομών που 

είχε ανάγκη ο τόπος..  
Μετά την προβολή κάποιων λογικών και 
μετριοπαθών αιτημάτων, που αφορούσαν 
κυρίως την επίσπευση της ανασυγκρότησης και 
ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, ο 
"Στρατιωτικός Σύνδεσμος" ουσιαστικά διέκοψε 
τις δραστηριότητές του. Δύο όμως γεγονότα 
που προκλήθηκαν από την ύπαρξη του 
Συνδέσμου έμελλε να έχουν αποφασιστική 
επίδραση στη μελλοντική πορεία της Ελλάδας : 

 Το πρώτο υπήρξε η πρόσκληση από την 
Κρήτη και η καθιέρωση στην κεντρική 
πολιτική σκηνή του Ελευθερίου 
Βενιζέλου.  

 Tο δεύτερο ήταν η ενίσχυση του 
Ναυτικού με την αγορά του θωρακισμένου 
καταδρομικού “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΕΡΩΦ”, που 
βρισκόταν υπό κατασκευή για λογαριασμό της 
Ιταλίας στα ναυπηγεία των αδελφών Ορλάντο 
στο Λιβόρνο. Σημαντική συμβολή στην αγορά 
είχε η χορηγία, που είχε αφήσει με τη διαθήκη 
του ο εθνικός ευεργέτης Γεώργιος Αβέρωφ, 
ομογενής της Αλεξανδρείας, καταγόμενος από 
την Ήπειρο, του οποίου το όνομα πήρε το 
πλοίο. 

Άνω: Το θωρακισμένο καταδρομικό “ΑΒΕΡΩΦ”. Φωτογραφία Α. Γαζιάδη. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος.  
Άνω αριστερά: O μέγας εθνικός ευεργέτης, Γεώργιος Αβέρωφ (1818-1899). Καρτ-ποστάλ.                                    
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 
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Η Ελλάδα προχώρησε έχοντας στο τιμόνι 
της από το 1910 τον Ελευθέριο Βενιζέλο, 
πολιτικό ευφυή, με γνώση της δυναμικής 
των διεθνών εξελίξεων.  
 
Στη Βαλκανική συμμαχία η Ελλάδα έγινε 
δεκτή μόνον διότι, ήταν η μοναδική χώρα 
που διέθετε αξιόλογο Ναυτικό ικανό να 
αντιπαρατεθεί στον οθωμανικό στόλο. 
Είναι αξιοσημείωτος ο διπλωματικός 
ελιγμός του Βενιζέλου να αποφασίσει τη 
συμπαράταξη με τα Βαλκανικά κράτη και 
όχι με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, παρά 
τα σημαντικά εδαφικά οφέλη που του 
προτάθηκαν, στα οποία 
συμπεριλαμβανόταν και η παραχώρηση 
ανεξαρτησίας της Κρήτης. 
 
Οι αφορμές δεν άργησαν να φανούν και 
τον Οκτώβριο του 1912 η τετραμερής 
Βαλκανική συμμαχία κήρυξε τον πόλεμο 
εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 
Έτσι, στις 5 Οκτωβρίου, πριν από 100 
χρόνια, ο στρατός μας διάβαινε τα σύνορα 
της Μελούνας και το Ναυτικό σήκωνε 
άγκυρα από τον όρμο του Φαλήρου. 
 
Το σύνολο των στρατευμάτων που 
παρέτασσαν οι σύμμαχοι στα θέατρα 
επιχειρήσεων των Βαλκανίων ήταν 675.000 
άνδρες περίπου, (Βούλγαροι 300.000, 
Σέρβοι 220.000, Έλληνες 120.000, 

Μαυροβούνιοι 35.000). Oι Oθωμανοί διέθεταν περίπου 340.000 πεζούς και 6.000 ιππείς 
στη Βαλκανική. 
Παρά τη φαινομενική αριθμητική διαφορά υπέρ των συμμάχων θα πρέπει να ληφθεί υπ’ 
όψιν ότι το στρατιωτικό δόγμα 
της εποχής, που δεν διαφέρει 
αισθητά από το σημερινό, 
προέβλεπε αναλογία τουλάχιστον 
3:1 επιτιθεμένων προς 
αμυνόμενους για να υπάρχουν 
σοβαρές πιθανότητες επιτυχίας.    
Πρέπει να σημειωθεί ότι στην 
Τουρκική επιθεώρηση Στρατού 
Θεσσαλονίκης ανήκαν και το 8ο 
Σώμα Στρατού της Δαμασκού 
καθώς και 15 Μεραρχίες 
προερχόμενες από επιστράτευση 
στη Δαμασκό και στη Σμύρνη, 
ένα σύνολο 250.000 ανδρών 
περίπου, που αποτελούσαν την 
οθωμανική εφεδρεία.  
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Οι δυνάμεις αυτές δεν έφτασαν ποτέ στο Βαλκανικό χώρο να παραταχθούν εγκαίρως στα 
μέτωπα της Μακεδονίας και να κλίνουν με βεβαιότητα την πλάστιγγα του πολέμου υπέρ 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Οι μεταφορές δια ξηράς, με ανύπαρκτα οδικά δίκτυα και 
με τα ελάχιστα κακής ποιότητας μηχανοκίνητα μέσα της εποχής ήταν πρακτικά εξαιρετικά 
περιορισμένες. Το περιορισμένο σιδηροδρομικό δίκτυο ήταν απόλυτα ανεπαρκές να 
μεταφέρει τις ενισχύσεις καθώς και το όγκο των αντιστοίχων υλικών που τις 
ακολουθούσαν, καθώς και να διατηρήσει το ρεύμα των εφοδίων που απαιτούσε η 
συντήρηση του οθωμανικού στρατεύματος. Πλέον της οδικής αδυναμίας οι ενισχύσεις θα 
έπρεπε να περάσουν δια μέσου του Βουλγαροτουρκικού μετώπου, γεγονός που 
καθιστούσε αδύνατη την αποστολή των δια ξηράς. Η μόνη εφικτή, επομένως, οδός 
μεταφοράς εμψύχου υλικού και εφοδίων παρέμενε για τους Oθωμανούς η θαλάσσια, με 
φορτηγά και μεταγωγικά εμπορικά πλοία. Έτσι, λοιπόν, ο ρόλος του ναυτικού αγώνα που 
έπρεπε να δοθεί σε όλη την έκταση του Αιγαίου αλλά και του Ιονίου πελάγους, έπεφτε 
βαρύς στον Ελληνικό Στόλο.  
 
Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις της εποχής, Στρατός Ξηράς και Ναυτικό πολέμησαν με 
τέτοια γενναιότητα που σπάνια συναντάται στην ιστορία των εθνών.  
 

Στα πεδία των μαχών της ξηράς, υπό 
την ηγεσία του στρατηλάτη Διαδόχου 
Κωνσταντίνου, κανένας δεν μπορεί να 
μη θαυμάσει τον ηρωισμό που 
επέδειξαν τα στρατευμένα παιδιά της 
Ελλάδος κατά τη διάρκεια των 
πολέμων και να αγνοήσει την ορμή 
τους, που έμοιαζε περισσότερο με 
ξέσπασμα και που σάρωνε στο διάβα 
της τις εχθρικές φρουρές και εστίες 
αντιστάσεως.  
 
Κανείς δεν ξεχνά τις πολύνεκρες μάχες 
του Σαρανταπόρου (9-10 Oκτωβρίου), 
των Γιαννιτσών (19-20 Oκτωβρίου), 
την απελευθέρωση της Πρεβέζης (21 
Oκτωβρίου), την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης (27 Oκτωβρίου), την 
πτώση του Μπιζανίου και την 
απελευθέρωση των Ιωαννίνων (19-22 
Φεβρουαρίου 1913). Αργότερα στον Β΄ 
Βαλκανικό Πόλεμο, υπό τον Βασιλέα 
πλέον Κωνσταντίνο (μετά τη 
δολοφονία του πατρός του Γεωργίου 
στη Θεσσαλονίκη την 5η Μαρτίου 
1913) τις μάχες στο Κιλκίς και τον 
Λαχανά (19-21 Ιουνίου), στη Δοιράνη 
(23 Ιουνίου), στο Σιδηρόκαστρο (27 
Ιουνίου) στα στενά της Κρέσνας (10 
Ιουλίου), κλπ.     

Αγνώστου, Ο Στρατηλάτης Κωνσταντίνος.  
Λάδι σε καμβά, 74,5x 58,5 εκ. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 
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 Το ανιχνευτικό - αντιτορπιλικό "ΑΕΤOΣ". Περίοδος Βαλκανικών Πολέμων. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

 
O πρωταγωνιστής, όμως, που έκρινε την έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων και που 
ουσιαστικά εκδίωξε τους Oθωμανούς από τα Βαλκάνια, ύστερα από απόλυτη κυριαρχία 
μεγαλύτερη από πέντε αιώνες, πρέπει να 
αναγνωρίσουμε ότι ήταν ο ναυτικός αγώνας του 
Αιγαίου.  
O Ελληνικός Στόλος ήταν αυτός που κράτησε 
αδρανείς και αχρησιμοποίητες τις τουρκικές 
εφεδρείες στα λιμάνια της Μικράς Ασίας και της 
Συρίας, που ήταν τόσο απαραίτητες για τους 
Oθωμανούς στις κρίσιμες περιόδους του πρώτου 
Βαλκανικού Πολέμου. 
Η μεγάλη επομένως, η στρατηγική νίκη του 
πολέμου, επιτεύχθηκε στη θάλασσα. Ήταν αυτή 
που εάν χανόταν, μοιραία θα είχε άλλη εξέλιξη η 
ροή του πολέμου και η ιστορία θα ήταν 
διαφορετική.  
  
Είναι χαρακτηριστική για το πνεύμα της εποχής 
να σημειώσουμε την προτροπή του 
πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την 
επιθεώρηση του στόλου, λίγο πριν τον απόπλου: 
«... Η πατρίς αξιοί από υμάς, όχι απλώς να 
αποθάνητε υπέρ της. Αυτό θα ήτο το 
ολιγώτερον. Αξιοί να νικήσετε...» 
 
Ανάλογος ήταν ο αποχαιρετισμός του Υπουργού των Ναυτικών Νικολάου Στράτου : 

 
“Η πατρίς εμπιστεύεται εις υμάς, τα Επιτελεία και τα πληρώματα του Στόλου του Αιγαίου, 
την τιμήν της Σημαίας της, το μεγαλείον της Ιστορίας της, το μέλλον της Ελληνικής φυλής” 
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Αρχηγός του ελληνικού στόλου ορίστηκε ο 
Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης.  
Η πρόσφατη επιλογή του Παύλου Κουντουριώτη ως 
Αρχηγού του Στόλου και η προαγωγή του σε 
Υποναύαρχο μετά τον απόπλου από το Φάληρο, εν 
πλω προς Μούδρο, ήταν ίσως μία από τις πλέον 
επιτυχημένες επιλογές του Πρωθυπουργού 
Ελευθερίου Βενιζέλου. Ήταν εκείνος που διέβλεψε 
ότι πίσω από το επιβλητικό και ατάραχο 
παρουσιαστικό του Υδραίου αριστοκράτη σιγόκαιγε 
ένα ηφαίστειο ορμητικότητας και ενθουσιασμού, 
που είχε τις καταβολές του στην πατρογονική 
κληρονομιά ναυτοσύνης και ανδρείας. 
 

 

 

 

Ο Υποναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, Αρχηγός του Στόλου 

κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους. 

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

 

O Ελληνικός Στόλος περιελάμβανε: 

 Τέσσερα πλοία γραμμής. Το θωρακισμένο καταδρομικό "ΑΒΕΡΩΦ" και 

τα  τρία παλαιά θωρηκτά "ΥΔΡΑ", "ΣΠΕΤΣΑΙ" και "ΨΑΡΑ". 

Το θωρηκτό “ΥΔΡΑ”. Πίσω διακρίνεται το θωρηκτό “ΣΠΕΤΣΑΙ”.  

Φωτογραφία Α. Γαζιάδη. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 
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Ο Τουρκικός Στόλος περιελάμβανε στη σύνθεσή του: 

 Έξι πλοία γραμμής. Τέσσερα θωρηκτά (“ΧΑΪΡΕΔΙΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣΣΑΣ”, 

“ΤΟΥΡΓΟΥΤ ΡΕΪΣ”, “ΜΕΣΟΥΔΙΕ ”, “ΑΣΑΡ-Ι-ΤΕΦΙΚ”) και  

 Δύο εύδρομα (“ΧΑΜΗΔΙΕ”, “ΜΕΤΖΗΤΙΕ”) 

Το τουρκικό θωρηκτό “Χαϊρεδίν Βαρβαρόσσας”. Ναυτική Επιθεώρηση, τ. 581. 

 
 
 
Η ύπαρξη του “ΑΒΕΡΩΦ” στη σύνθεση του ελληνικού στόλου αποτελούσε αναμφισβήτητα 
το συγκριτικό πλεονέκτημα, κυρίως λόγω της υψηλής του ταχύτητας, αλλά και λόγω του 
όγκου πυρός που μπορούσε η ναυαρχίδα να βάλλει.  
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Το αντιτορπιλικό "ΣΦΕΝΔOΝΗ". Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

 

 
Το αντιτορπιλικό “ΒΕΛΟΣ" εν πλω. Περίοδος Βαλκανικών Πολέμων. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

 

O ελληνικός στόλος εκδήλωσε πολύ γρήγορα τις προθέσεις του υιοθετώντας ένα άκρατο 
επιθετικό πνεύμα που εξέφραζε, πλην των άλλων την αποφασιστικότητα του Αρχηγού του, 
καθώς και τον ηρωισμό των πληρωμάτων του.  
Εγκατέλειψε το συνηθισμένο ορμητήριο των Ωρεών, στη βόρεια Εύβοια, στο οποίο 
ναυλοχούσε κατά τον πόλεμο του ’97, και επέλεξε αμέσως ως βάση ελλιμενισμού του, τον 
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ευρύτερο και ασφαλέστερο όρμο του Μούδρου στο νησί της Λήμνου, που απείχε μόλις 50 
μίλια από τα Δαρδανέλια και τον Τουρκικό Στόλο, όταν εκείνος θα αποφάσιζε να βγει από 
τα Στενά.  
Αντίθετα, όλες οι κινήσεις του Τουρκικού Στόλου είχαν ως σκοπό να παρασύρουν τον 
ελληνικό εντός του βεληνεκούς των επάκτιων πυροβολείων του Κουμ-Καλέ και της Έλλης, 
με σκοπό να αποκτήσει πλεονέκτημα από το πυρ των πυροβόλων της ξηράς, που 
τριπλασίαζε τον δικό του όγκο πυρός.   
Η αποφασιστική αναμέτρηση των δύο στόλων άργησε να έλθει καθώς ο τουρκικός στόλος, 
είτε ασχολείτο στην περιοχή του Ευξείνου με το Μέτωπο της Τσατάλτζας μεταξύ 
Βουλγάρων και Τούρκων, είτε παρέμενε αδικαιολογήτως μέσα στην Προποντίδα στο 
αγκυροβόλιο του Ναγαρά.   Αντίθετα, ο Ελληνικός Στόλος  ανέλαβε μία σειρά 
επιχειρήσεων με στόχο την  εξάλειψη των όποιων εστιών τουρκικής ναυτικής παρουσίας 
υπήρχαν στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. 
 

 
Ατμοβάρις “ΑΜΒΡΑΚΙΑ”. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

 
Λόγω ελλείψεως χρόνου δεν θα εξιστορηθούν με λεπτομέρειες οι ναυτικές επιχειρήσεις 
στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, παρά το γεγονός ότι όλες ήταν σημαντικές και συνέβαλαν στην 
εκπλήρωση της αποστολής του Ναυτικού. 
Τηλεγραφικά θα αναφερθούν οι επιχειρήσεις αποκλεισμού των παραλίων της Ηπείρου και 
της Αλβανίας από την Μοίρα του Ιονίου, ώστε να ανακοπεί ο ανεφοδιασμός των 
Οθωμανών υπερασπιστών των Ιωαννίνων, που γινόταν από Ιταλικά και Αυστριακά πλοία. 
Η Μοίρα συμμετείχε επίσης με ναυτικά πυρά στην απελευθέρωση της Πρέβεζας.   
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Ο ατμομυοδρόμων “ΠΗΝΕΙΟΣ”. Φωτογραφία Α. Γαζιάδη. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

 

 
Στο Αιγαίο αναμένοντας την έξοδο του τουρκικού στόλου από τα Στενά, ο Αρχηγός Παύλος 
Κουντουριώτης ανέλαβε επιχειρήσεις απελευθέρωσης των νησιών του Βορείου και 
Ανατολικού Αιγαίου      
 
Πρώτη απελευθερώθηκε η νήσος Λήμνος (8 Οκτωβρίου) και ο Μούδρος αποτέλεσε πλέον, 
όπως αναφέραμε ήδη, την προκεχωρημένη βάση του ελληνικού στόλου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Λαϊκή χρωμολιθογραφία που απεικονίζει την απελευθέρωση της Λήμνου Εκδότης: Π.Ν. Δροσόπουλος, 
Αθήναι 1912. Συλλογή Δ. Κατραούζου. 
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Φωτογραφικό Αρχείο Ναυτικού Μουσείου της Ελλάδος. 

 
Στις επόμενες ημέρες απελευθερώθηκαν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, η Ίμβρος (18 
Οκτωβρίου), η Σαμοθράκη (19 Οκτωβρίου), τα Ψαρά (22 Οκτωβρίου), η Τένεδος ( 24 
Οκτωβρίου) και η Ικαρία (4 Νοεμβρίου). Ο ελληνικός στόλος δεν αντιμετώπισε 
προβλήματα στα νησιά αυτά καθώς οι Τούρκοι διατηρούσαν μικρές τουρκικές φρουρές για 
την τήρηση της τάξης. Αντίθετα, στη Λέσβο και στη Χίο, τις οποίες οι Τούρκοι είχαν 
οχυρώσει στη διάρκεια του ιταλοτουρκικού πολέμου οι επιχειρήσεις διήρκησαν 
μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα (Μυτιλήνη 
8/11-8/12 και Χίος 11/11-
21/12) και χρειάστηκε να 
διατεθούν σημαντικές 
δυνάμεις.  
Ειδικότερα, στη Χίο οι 
συγκρούσεις ήταν 
σφοδρές και αιματηρές 
και στοίχισαν στον 
ελληνικό στρατό και το 
ναυτικό 36 νεκρούς και 
166 τραυματίες.  
 

 
Λαϊκή λιθογραφία που 

απεικονίζει τις επιχειρήσεις 
απελευθέρωσης της Χίου. Λιθ. 

Β. Αυλής Γ. Στάγγελ & ΣΑΣ. 
Εκδότης: Δράκος 

Παπαδημητρίου, Αθήνα. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 

 
Στους νεκρούς περιλαμβάνονται ο επικεφαλής του Ναυτικού Αποβατικού Αγήματος 
Ανθυποπλοίαρχος Νικόλαος Ρίτσος, καθώς και ο Ναυτικός Δόκιμος Ιωάννης Παστρικάκης. 
Την 2α Νοεμβρίου απελευθερώθηκε από τον ελληνικό στόλο η χερσόνησος του Άθω. 
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Οι διαδοχικές απελευθερώσεις των νησιών, πλην της ουσιαστικής σημασίας αυτών καθ’ 
εαυτών των γεγονότων, προκάλεσαν φρενίτιδα ενθουσιασμού στην ελληνική κοινωνία που 
παρακολουθούσε το Στόλο της να επιτυγχάνει τον ένα μετά τον άλλο τους στόχους του.  

      
Ο Υποναύαρχος  Π. Αργυρόπουλος,  

κυβερνήτης του Τ14.  
Φωτογραφία Nellys. 

Ναυτικό Μουσείο  της Ελλάδος. 
 

Ο Υποπλοίαρχος Ν. Βότσης  
κυβερνήτης του T11. 

Φωτογραφία Α. Γαζιάδη. 
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος.

 
Τεράστια απήχηση τόσο στον ελληνικό λαό, όσο και στους συμμάχους προκάλεσαν, 
επίσης, δύο ιδιαίτερες ναυτικές επιχειρήσεις που έλαβαν χώρα την περίοδο εκείνη, ο 
τορπιλισμός του τουρκικού παλαιού θωρηκτού “ΦΕΤΧΙ- ΜΠΟΥΛΕΝΤ” και ο τορπιλισμός 
της τουρκικής κανονιοφόρου “ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑ”. Ο πρώτος έλαβε χώρα στις 18 Οκτωβρίου 
στον τουρκοκρατούμενο λιμένα της Θεσσαλονίκης στο οποίον διείσδυσε το Τορπιλοβόλο 
11 με κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση. Λίγες μέρες αργότερα, την 9η 
Νοεμβρίου, το τορπιλλοβόλο υπ’ αριθμ. "14" με Κυβερνήτη τον Υποπλοίαρχο Περικλή 
Αργυρόπουλο επανέλαβε το εγχείρημα στον κλειστό κόλπο των Κυδωνιών (Αϊβαλί).   
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Το αντιτορπιλλικό "ΚΕΡΑΥΝOΣ". Περίοδος Βαλκανικών Πολέμων.  

Φωτογραφία Α. Γαζιάδη. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 
 

 Την 20η Νοεμβρίου υπογράφηκε ανακωχή μεταξύ Τούρκων αφ’ ενός και Βουλγάρων - 
Σέρβων - Μαυροβουνίων αφ’ ετέρου. Η Ελλάδα δεν μετείχε στην ανακωχή επειδή ζητούσε 
να παραδοθούν και οι φρουρές των Ιωαννίνων, Λέσβου και Χίου, που προέβαλαν μέχρι 
τότε σκληρή αντίσταση. Οι Τούρκοι απέκρουσαν την πρόταση κι έτσι η Ελλάδα έμεινε 
μόνη της στον πόλεμο κατά της Τουρκίας, ο δε ελληνικός στόλος συνέχισε τον αποκλεισμό 
των στενών του Ελλησπόντου. 
 
 



 19 

Στις 3 Δεκεμβρίου επιχειρήθηκε η πρώτη έξοδος του τουρκικού στόλου από τα Δαρδανέλια 
και η αναπόφευκτη σύγκρουση με τον ελληνικό στόλο κοντά στο βόρειο ακρωτήριο της 
εξόδου των Στενών, το ακρωτήριο της Έλλης.  Προεξάρχον και καταλυτικό στοιχείο της 
ναυμαχίας αποτέλεσε η έφοδος του "ΑΒΕΡΩΦ", που εκμεταλλευόμενος την υψηλή του 
ταχύτητα αποσπάσθηκε από τη στήλη του και έπλευσε να θέσει τα εχθρικά πλοία μεταξύ 
δύο πυρών, του ιδίου και της στήλης των τριών θωρηκτών. Εμπρός στην υπερβολικά 
τολμηρή και ριψοκίνδυνη αυτή κίνηση του "ΑΒΕΡΩΦ", ο τουρκικός στόλος, έχοντας ήδη 
δεχθεί πολλά και σοβαρά πλήγματα, ανέστρεψε και εν αταξία επέστρεψε στα Στενά. 
O "ΑΒΕΡΩΦ" είχε ελάχιστες υλικές ζημιές και οι απώλειές του ανήλθαν σε 2 νεκρούς και 5 
τραυματίες. Τα ελληνικά θωρηκτά είχαν ασήμαντες ζημιές και τον ελαφρό τραυματισμό 
ενός ναύτη του “ΣΠΕΤΣΑΙ”. Στην τουρκική πλευρά οι απώλειες και οι ζημιές ήταν 
σημαντικές.  

Διόραμα της Ναυμαχίας της Άκρας Έλλης. Κλίμακα: 12,40=1 ναυτικό μίλι.  
Κατασκευή: Π. Μολφέτας, Πλοίαρχος Ε.Ν.  Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 
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Το υποβρύχιο “ΔΕΛΦΙΝ”. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

 
Στις 9 Δεκεμβρίου του 1912 το υποβρύχιο “Δελφίν” με κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Στέφανο 
Παταρρηγόπουλο έλαβε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις και εξετέλεσε ανεπιτυχή 
τορπιλική επίθεση από θέση καταδύσεως εναντίον του τουρκικού ευδρόμου “Μετζητιέ”, 
για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία.  
Μετά τη ναυμαχία της Έλλης όπου διαφάνηκε η αδυναμία του τουρκικού στόλου να 
αντιπαρατεθεί στον ελληνικό και ιδιαίτερα στον “ΑΒΕΡΩΦ”, το Τουρκικό Γενικό Επιτελείο 
σχεδίασε ένα στρατήγημα με στόχο να απομακρύνει την ελληνική ναυαρχίδα από τον 
Μούδρο και στη συνέχεια να συναντήσει τον ελληνικό στόλο και να τον καταναυμαχήσει. 

 
Το τουρκικό καταδρομικό “ΧΑΜΗΔΙΕ”. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 
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 Έτσι, την 1η Ιανουαρίου 1913 το τουρκικό εύδρομο "ΧΑΜΗΔΙΕ", αφού διέλαθε της 
προσοχής των περιπολούντων νοτίως της Ίμβρου ελληνικών αντιτορπιλλικών, μέσα σε 
σφοδρή θαλασσοταραχή και με συνθήκες χαμηλής ορατότητας, διέφυγε και ανοίχθηκε στο 
Αιγαίο. Την 2α Ιανουαρίου βρέθηκε προ του λιμένος της Σύρου, στον οποίον είχε 
καταφύγει το εξοπλισμένο επίτακτο "ΜΑΚΕΔOΝΙΑ" λόγω βλάβης πηδαλίου. Το 
"ΧΑΜΗΔΙΕ" κανονιοβόλησε το "ΜΑΚΕΔOΝΙΑ", το οποίο παρέμεινε ημιβυθισμένο με 
εστίες πυρκαϊάς σε όλο το σκάφος.  
Το εγχείρημα του "ΧΑΜΗΔΙΕ" θορύβησε την ελληνική κυβέρνηση και την κοινή γνώμη. Η 
πρώτη αντίδραση ήταν να δοθεί εντολή στο στόλο να καταδιώξει το επιδρομικό 
συγκροτώντας μοίρα με επικεφαλής τον "ΑΒΕΡΩΦ". Ήταν ακριβώς η αντίδραση που 
επεδίωκε και είχε προβλέψει το Τουρκικό Ναυτικό Επιτελείο. O Κουντουριώτης 
διεφώνησε με τη διαταγή, γιατί διέβλεπε ότι η κίνηση του "ΧΑΜΗΔΙΕ" ήταν κίνηση 
αντιπερισπασμού και η απομάκρυνση του "ΑΒΕΡΩΦ" από την περιοχή έθετε σε κίνδυνο 
την επιτυχία της αποστολής του. Η επιμονή του επικράτησε, πείθοντας την κυβέρνηση να 
ανακαλέσει την αρχική της πρόθεση. 
 

 
Διόραμα της ναυμαχίας της Λήμνου (5-1-1913). Κλίμακα: 1/74.800.  

Κατασκευή: Π. Μολφέτας, πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

  
Την 5η Ιανουαρίου, στις 8 και 20 το πρωΐ, ο Τουρκικός Στόλος πιστεύοντας ότι ο 
"ΑΒΕΡΩΦ" είχε αποχωρήσει από την περιοχή σε καταδίωξη του "ΧΑΜΗΔΙΕ", βγήκε από 
τα Στενά και κατευθύνθηκε προς τον όρμο του Μούδρου για να αντιπαρατεθεί στον 
Ελληνικό Στόλο. Η ναυμαχία της Λήμνου ολοκλήρωσε το έργο της ναυμαχίας της Έλλης 
και εξασφάλισε για την Ελλάδα την κυριαρχία του Αιγαίου και της ανατολικής Μεσογείου. 
Στη ναυμαχία αυτή τον κυριώτερο ρόλο έπαιξε η ευστοχία του πυρός των ελληνικών 
πλοίων, σε αντιδιαστολή με τα άστοχα πυρά των τουρκικών. Η ναυμαχία διήρκεσε περίπου 
μισή ώρα και μετά εξελίχθηκε σε μια καταδίωξη του τουρκικού στόλου που έπλεε προς τα 
Στενά, κυνηγημένος από τον Αβέρωφ μόνο του, δεδομένου ό,τι λόγω ταχύτητας, τα 
ελληνικά θωρηκτά δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν.   
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Οι απώλειες από την ναυμαχία  για τον ελληνικό στόλο ήταν ασήμαντες, ενώ αντίθετα 
ήταν βαρύτατες για τον τουρκικό. Τα τουρκικά θωρηκτά επανέπλευσαν στα Στενά μόλις 
επιπλέοντα και έχοντας σε εξέλιξη πυρκαϊές.  
Οι ναυτικές επιχειρήσεις που επακολούθησαν τη ναυμαχία της Λήμνου ήσαν μικρότερης 
σημασίας, χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πάντως όχι τέτοιες που να επηρεάσουν το 
αποτέλεσμα που ήταν μια περιφανής και λαμπρή νίκη του Ελληνικού Στόλου. 

 
Ο οργανωτής και αρχηγός της Ναυτικής Αεροπορίας, Υποπλοίαρχος Α. Μωραϊτίνης. 

Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Ιστορίας της Πολεμικής Αεροπορίας.  
 
Την 24η Ιανουαρίου 1913 ένα υδροπλάνο Maurice Farman με πιλότο τον Υπολοχαγό 
Μιχάλη Μουτούση και παρατηρητή τον, μετέπειτα αεροπορικό θρύλο,  Σημαιοφόρο 
Μωραϊτίνη, Ύπαρχο, τότε, του τορπιλοβόλου «15», αποθαλασσώθηκε από τον Μούδρο, 
πέταξε πάνω από την χερσόνησο της Καλλίπολης και το πλήρωμα κατόπτευσε το 
αγκυροβόλιο του Ναγαρά μέσα στη θάλασσα της Προποντίδας. Ο Μωραϊτίνης αναγνώρισε 
τα αγκυροβολημένα εκεί πλοία και έρριψε τέσσερις χειροβομβίδες. 
Η πτήση αυτή καταγράφηκε ως η πρώτη στον κόσμο αεροπορική αποστολή ναυτικής 
συνεργασίας.   
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Ο πρώτος Διοικητής της Καβάλας, Αντιπλοίαρχος Αλέξανδρος Κριεζής, διακηρύσσει την απελευθέρωση της 

πόλης και υψώνει την ελληνική σημαία στο Διοικητήριο. Καβάλα, 27/6/1913. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 
 

Κατά τον Β΄ Βαλκανικό πόλεμο, που ξεκίνησε την 16η Ιουνίου του 1913, ο ελληνικός 
στόλος, χωρίς να σταματήσει την επιτήρηση της εξόδου των Στενών, απελευθέρωσε την 
Καβάλα και το Δεδέαγατς (Αλεξανδρούπολη) ανεξάρτητα αν η τελευταία, τελικά, δεν 
παρέμεινε στην ελληνική πλευρά μετά τη συνθηκολόγηση και την υπογραφή της ειρήνης.  
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Στη δεύτερη και μεγαλύτερη ενότητα του βιβλίου παρουσιάζονται οι κύριες ναυτικές 
μονάδες του πολεμικού και εμπορικού ναυτικού που έλαβαν μέρος στους Βαλκανικούς 
Πολέμους και έφεραν εις πέρας το τεράστιο εκείνο έργο. Αναγράφονται τα τεχνικά 
στοιχεία των πλοίων, ένα σύντομο ιστορικό κτήσεως και τα ονόματα του επιτελείου των 
αξιωματικών που υπηρετούσαν κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων. 
 

Το τορπιλοβόλο “11”. Φωτογραφία Α. Γαζιάδη. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 
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«Η πρώτη ανελκυσθείσα νάρκη εν Καβάλα – Ελευθεραίς – 1913»  Φωτογραφικό Αρχείο ΝΜΕ. 

 
Το τρίτο κεφάλαιο του λευκώματος παρουσιάζει τον ναρκοπόλεμο που για πρώτη φορά 
διεξάγεται στα ελληνικά ύδατα και τους πρωταγωνιστές του.  
 
Πολύ λίγοι, ακόμη κι από τους αξιωματικούς του Ναυτικού, γνωρίζουν ότι κατά το δεύτερο 
Βαλκανικό πόλεμο εναντίον των Βουλγάρων και δεδομένης της έλλειψης κυρίου 
αντικειμένου για το Ναυτικό, συγκροτήθηκε ένα Αποβατικό Σύνταγμα αμιγώς από άνδρες 
και αξιωματικούς του Ναυτικού, το οποίο τέθηκε στη διάθεση του Γενικού Στρατηγείου να 
χρησιμοποιηθεί όπου θα εκρίνετο αναγκαίο. Οι αξιωματικοί που συμμετείχαν, οι μάχες 
που έλαβαν μέρος, τα έργα που τους ανατέθηκαν, οι απώλειες και τα αποτελέσματα που 
πέτυχαν, περιγράφονται στο τέταρτο κεφάλαιο του λευκώματος. 
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Το φορτηγο-ποστάλι “ΙΓΓΛΕΣΗΣ”. Φωτογραφία Α. Γαζιάδη. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

 
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται με πολύ περιληπτικό τρόπο η ανεκτίμητη συμβολή 
του εμπορικού Ναυτικού στην τελική έκβαση των Βαλκανικών Πολέμων. 
 
Η υποστήριξη του Στρατού και του Ναυτικού δεν θα ήταν ποτέ δυνατή χωρίς την ύπαρξη 
του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού, του οποίου η συμμετοχή στον πόλεμο υπήρξε 
σημαντική και αξιόλογη. Παράλληλα με την υποστήριξη των Ελληνικών Ενόπλων 
Δυνάμεων κάλυψε και τις ανάλογες ανάγκες υποστήριξης των συμμάχων. 
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Λαϊκό ανάγνωσμα της εποχής. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

 

Λίγα λόγια και αρκετά ευρήματα τέλος, παρουσιάζονται στο έκτο και τελευταίο 
κεφάλαιο του λευκώματος, την έκφραση του λαϊκού αισθήματος, δηλαδή κατά ποίο 
τρόπο η λαϊκή τέχνη απεικόνισε, ύμνησε, τραγούδησε τη δράση του στόλου, ή ακόμη πως 
πίστεψε σε δείγματα της Θείας προστασίας και συμπαράστασης στο δίκαιο του αγώνα.  
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Ανθρακείς γευματίζουν στο κατάστρωμα. 

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. 

 
Συμπληρώνοντας την περιγραφή της δομής του λευκώματος θα ήθελα να σταθώ σε ένα 
σημείο που με εξέπληξε παρά το ότι το ήξερα και το είχα διδαχθεί. Είναι το ασύλληπτο, για 
τη σημερινή εποχή του κυνικού ρεαλισμού και της εγωκεντρικής αντιμετώπισης των 
κοινωνικών ζητημάτων, επίπεδο ηθικού των μαχητών των πολέμων εκείνων, όπως 
αναδύεται μέσα από προσωπικές επιστολές, ημερολόγια, αναμνήσεις. Είναι αφάνταστο να 
πληροφορείται σήμερα κανείς από πρώτο χέρι, τις αντιδράσεις, τις σκέψεις, τον 
ενθουσιασμό και την πίστη στην τελική νίκη, χιλιάδων ανδρών που έζησαν επί δέκα 
συνεχείς μήνες μέσα στα πλοία, με συνθήκες διαβίωσης δυσχερείς και καθόλου 
κατανοητές τη δική μας εποχή, νιώθοντας καθημερινά το θάνατο να κρέμεται από πάνω 
τους.  
 
Αυτοί οι γίγαντες που διέθεταν ένα απίστευτο ηθικό, μια πίστη στο Θεό και στον ηγέτη 
τους, το θρυλικό ναύαρχο Κουντουριώτη, πολέμησαν, υπέφεραν και κατέθεσαν τη 
συμβολή τους στον αγώνα και στη νίκη. 
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Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης, του Γεώργιου Ιακωβίδη. 

Λάδι σε καμβά. Αρχείο Θ/Κ “ΑΒΕΡΩΦ”. 

 
Γενιές και γενιές αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού μέχρι σήμερα έχουν γαλουχηθεί 
και ανδρωθεί με τις ηθικές παρακαταθήκες του μεγάλου αρχιτέκτονα της στρατηγικής 
νίκης των Βαλκανικών Πολέμων, του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη. Όταν δε 
αντικρίζουμε τα τρία φουγάρα του θρυλικού γέρικου ΑΒΕΡΩΦ να λικνίζονται ελαφρά με 
τη μπουκαδούρα του Φαληρικού όρμου, σαν να βλέπουμε αχνά πίσω τους, την αυστηρή 
φυσιογνωμία, τα μεγάλα άσπρα μουστάκια και το κοφτερό βλέμμα του Ναυάρχου.  
Στ’ αυτιά μας αντηχούν τα θρυλικά λόγια που υπαγόρευσε και σημάνθηκαν προς τα 
πληρώματα του Στόλου:  
 
«Με την δύναμιν του Θεού και τας ευχάς του Βασιλέως μας και εν ονόματι του δικαίου 
πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και με την πεποίθησιν της νίκης εναντίον του εχθρού του 
γένους» 
 
 


