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Η ναυμαχία του Ναβαρίνου. 
Επίλογος της Επανάστασης του 1821 

 
 

Αντιναυάρχου (ε.α) Ιωάννου Παλούμπη Π.Ν. 
 

 
 
 
[ Σημείωση :  Οι δώδεκα σπάνιες έγχρωμες λιθογραφίες που απεικονίζουν φάσεις της 
ναυμαχίας του Ναβαρίνου βρίσκονται στο Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος. Τα σχέδια 
των λιθογραφιών έγιναν από τον Άγγλο ζωγράφο George Philip Reinagle (1802 – 
1835) ο οποίος ήταν αυτόπτης μάρτυς των γεγονότων καθώς επέβαινε στο Βρετανικό 
πλοίο “Mosquito” που συμμετείχε στη ναυμαχία. Η σειρά των λιθογραφιών χαράχθηκε 
από τον C. Hullmandel και εκδόθηκε στο Λονδίνο από τον Οίκο Colnaghi and Son, 
τον Ιανουάριο του 1828 με τον τίτλο “Illustrations of the Battle of Navarino” ] 
 
 
 
Η ελληνική επανάσταση του 1821 αποτελεί μοναδικό παγκοσμίως φαινόμενο  για το 
πως ένας μικρός λαός κατόρθωσε ζώντας επί τέσσερις αιώνες σε βάρβαρη δουλεία, 
να διατηρήσει την εθνική του συνείδηση, περί της κοινής καταγωγής, θρησκείας και 
γλώσσας και να μην αφομοιωθεί, να μη χαθεί από προσώπου γης. 
Πολλά χαρακτηριστικά του λαού συνετέλεσαν στη διατήρηση της εθνικής 
αυτογνωσίας, κυρίως όμως θα πρέπει να αναφερθούν η πίστη στη θρησκεία, η 
καρτερία και η αντοχή, το εμπορικό πνεύμα και το ναυτικό δαιμόνιο σύμφυτα και τα 
δύο με τα γονίδια της φυλής και φυσικά οι κληροδοτημένες από γενιά σε γενιά 
μεγάλες παραδόσεις του Γένους και η εμπεδωμένη συνείδηση της κληρονομιάς των 
αρχαίων μεγαλείων. 
Η ελληνική επανάσταση κράτησε οχτώ ολόκληρα χρόνια. Κατά τη διάρκειά της έγιναν 
φανερά όλα τα χαρακτηριστικά της φυλής που παρέμειναν αναλλοίωτα από την 
αρχαιότητα. Πράξεις άφθαστου ηρωισμού και αυτοθυσίας εναλλάσσονταν με, 
φιλαυτίες και διχόνοιες. Είναι πράγματι εκπληκτικό το πόσο εύκολα οι πρόγονοί μας 
εκείνης της περιόδου, απ’ τη μια μεριά έγραφαν σελίδες δόξας στα Δερβενάκια, στο 
Μανιάκι, στο Μεσολόγγι, στην Ερεσό, στην Τένεδο, στη Χίο και από την άλλη 
επιδίδονταν σε εμφύλιες συρράξεις για την κατάληψη και τη νομή της εξουσίας, όταν 
ο εχθρός καιροφυλακτούσε και απεργαζόταν την κατάπνιξη της επανάστασης και τον 
αφανισμό του ελληνικού γένους. Αυτοί ήταν οι πρόγονοί μας, αντιφατικοί, συνδύαζαν 
τη φρόνηση με την αποκοτιά, τον άφθαστο αλτρουισμό με την ιδιοτέλεια και χάρις σ’ 
αυτούς είμαστε σήμερα ελεύθεροι.   
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«Η σφαγή της Χίου» Έργο του Ντελακρουά 

 
Οι συνέπειες της ολέθριας πολιτικής της Κεντρικής Ελληνικής Διοίκησης κατά τα έτη 
1823 – 1825 και της έλλειψης συντονισμού και στοιχειώδους συνεννόησης μεταξύ 
των προκρίτων των νήσων, αλλά και μεταξύ των νησιωτών, των Μωραϊτών, των 
Ρουμελιωτών, και λοιπών αρχηγών ενόπλων ομάδων και διοικητών ναυτικών 
Μοιρών έφεραν την επανάσταση περί το τέλος του 1826 μέχρι τα μέσα του 1827 να 
πνέει τα λοίσθια. Στα αίτια αυτά θα πρέπει να αποδοθούν κατά μεγάλο μέρος οι 
καταστροφές της Χίου το 1822, της Κάσου και των Ψαρών το 1824, η αδυναμία 
ανεφοδιασμού του Μεσολογγίου από τον Απρίλιο του 1825 έως τον Απρίλιο του 
1826, η ανεμπόδιστη αποβίβαση αιγυπτιακών στρατευμάτων στην Πελοπόννησο το 
1825 και το 1827, η τραγικότερη σελίδα της επανάστασης η σφαγή του Φαλήρου την 
24η Απριλίου του 1827, η αναπόφευκτη πτώση της Ακροπόλεως των Αθηνών τον 
Αύγουστο του 1827, η υποσκέλιση του Παρνασσού και του Ελικώνα που 
σηματοδοτούσαν την απόλυτη εξουθένωση κάθε επαναστατικής κίνησης της Στερεά 
Ελλάδας. 
Ο πληθυσμός της χώρας εμπόλεμος και απόλεμος είχε ελαττωθεί καθ’ όσον 
ολόκληρες επαρχίες είχαν ερημωθεί. Τα υλικά μέσα που δεν ήταν ποτέ άφθονα είχαν 
εξαντληθεί.  
Ο μεγάλος ιστορικός Παπαρρηγόπουλος χαρακτηρίζει την κατάσταση που είχε 
δημιουργηθεί με τη φράση «Ο Θεός είχεν αποσύρει την δεξιάν του αφ’ ημών». 
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Λιθογραφία του Ιμπραήμ Πασά. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 

 
Καθ’ όλο το 1827 η Πελοπόννησος, η κοιτίδα της επανάστασης, παρουσίαζε θέαμα 
οικτρό, καθώς αντιμετώπιζε τον φοβερότερο μέχρι τώρα εχθρό τον Αιγύπτιο 
Ιμπραήμ, γιο του Μεχμέτ Αλή, του Πασά της Αιγύπτου. Ο Ιμπραήμ συνδύαζε δύο 
ιδιότητες που τον καθιστούσαν τον πλέον επικίνδυνο αντίπαλο που είχε 
αντιμετωπίσει η επανάσταση. Ήταν μια στρατιωτική ιδιοφυία και συγχρόνως 
αδίστακτα σκληρός. Εφάρμοσε ένα σχέδιο ερήμωσης και εξανδραποδισμού το οποίο 
μετέβαλλε τις πόλεις και τα χωριά της Πελοποννήσου   σε στάχτη και καπνίζοντα 
ερείπια. Ο άμαχος πληθυσμός περιφερόταν στα βουνά και στις σπηλιές για να 
γλιτώσει από το μαχαίρι των αιγυπτίων και τρεφόταν με χόρτα και ρίζες. Ισχνές σκιές 
που έμοιαζαν με ανθρώπους καταβεβλημένες από την πείνα, το φόβο και την 
έλλειψη αρμάτων και τροφών. Τα μόνα σημεία της Πελοποννήσου που παρέμεναν 
νησίδες αντίστασης και ελευθερίας ήταν η Αργολίδα, το Ναύπλιο, η Ακροκόρινθος, ο 
Ταΰγετος της Λακωνίας και η Μονεμβασία.  
Έχοντας υπ’ όψιν της η Πύλη την τραγική κατάσταση της Ελλάδας και θεωρώντας ότι 
η ελληνική επανάσταση εξέπνεε, απέρριπτε κάθε πρόταση μεσολαβήσεως για 
ειρήνευση μεταξύ των εμπολέμων από τις Ευρωπαϊκές Δυνάμεις και ανέμενε νέες 
ενισχύσεις από την Αίγυπτο για να επιφέρει το τελικό της χτύπημα κατά των 
Ελλήνων. 
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«Η έξοδος του Μεσολογγίου» Έργο Θ. Βρυζάκη. 
Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλ. Σούτζου. 

 
Στο ευρωπαϊκό πλαίσιο η ελληνική επανάσταση αντιμετωπίσθηκε κατά διαφορετικό 
τρόπο από τις κυβερνήσεις και διαφορετικά από την κοινή γνώμη των χωρών της 
Ευρώπης. Πλέον συγκεκριμένα η συγκυρία της άνθησης του ευρωπαϊκού 
διαφωτισμού και η οθωμανική ακραία σκληρότητα που εφαρμοζόταν στην 
αντιμετώπιση των διαδοχικών ελληνικών εξεγέρσεων είχαν δημιουργήσει ένα κύμα 
φιλελληνισμού στους λαούς της Ευρώπης. Η τραγική έξοδος του Μεσολογγίου με τις 
θυσίες και τα πλείστα παραδείγματα ηρωισμού και αυταπάρνησης μεταδόθηκε στην 
Ευρώπη και ενίσχυσε τη συμπάθεια των λαών προς την ελληνική υπόθεση. Αντίθετα 
οι κυβερνήσεις, στην αρχή τουλάχιστον, είχαν τοποθετηθεί ενάντια στην ελληνική 
επανάσταση, όπως υπαγόρευε η συμμετοχή τους στην Ιερά Συμμαχία που είχαν 
συστήσει οι Αυλές της Αγγλίας, Αυστρίας, Ρωσίας, Πρωσίας και Γαλλίας, μετά τη 
λαίλαπα των Ναπολεοντείων  πολέμων. Σκοπός της Ιεράς Συμμαχίας ήταν η 
διατήρηση της υφισταμένης καταστάσεως στον ευρωπαϊκό χώρο και επομένως κάθε 
επαναστατικό εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα αντιμετωπιζόταν ως εχθρικό. 
Πέραν όμως της γενικής στάσεως, κάθε μία χώρα με την πολιτική της προσπαθούσε 
να επιτύχει τα περισσότερα δυνατά οφέλη από τη διαφαινόμενη συρρίκνωση, αν όχι 
κατάρρευση, της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Έτσι λοιπόν πολύ περιληπτικά οι 
πολιτικές των χωρών εμφανίζονταν ως εξής : 
Η Ρωσία παρουσιαζόταν ως προστάτρια των ομοδόξων Χριστιανών των Βαλκανίων 
που καταδυναστεύονταν από τους τούρκους. Διακαής όμως πόθος και μόνιμος 
στόχος της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου ήταν 
η ελευθερία ναυσιπλοΐας δια μέσου των Στενών των Δαρδανελίων και η κάθοδος της 
ρωσικής ναυτικής ισχύος στη Μεσόγειο. Σ’ αυτό το πλαίσιο η ελληνική επανάσταση 
ευθυγραμμιζόταν με τα ρωσικά συμφέροντα και ως προς τούτο η υποστήριξή της 
ήταν ειλικρινής, καθώς αύξανε τη ρωσική επιρροή στα Βαλκάνια. 
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Θυρεός Βασιλικής Αυλής Ρωσίας 

 
Η Αυστρία τηρούσε στάση θεματοφύλακα της Συνθήκης της Βιέννης του 1815 που 
υπογράφηκε μετά τους Ναπολεοντείους πολέμους και τασσόταν ενάντια σε 
οποιαδήποτε διατάραξη της απόλυτης μοναρχικής εξουσίας στην Ευρώπη που είχε 
επανέλθει μετά την ήττα του Ναπολέοντα.  Η ίδια η Αυστρία συγκροτούνταν από ένα 
μωσαϊκό εθνοτήτων και δεν επιθυμούσε με κανένα τρόπο να ενθαρρύνει  πουθενά 
τάσεις εθνικής ανεξαρτησίας, κάτι που ενδεχομένως θα είχε επιπτώσεις στο 
εσωτερικό της. 
 
 

 
                                         

Προσωπογραφία του Καγκελαρίου Μέτερνιχ. 
Μουσείο Ιστορίας Τέχνης, Βιέννη. 
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Η Αγγλία, ιδίως στην αρχή, ήταν αντίθετη με τη ρωσική κάθοδο στη Μεσόγειο, διότι 
θα ετίθετο υπό αμφισβήτηση η δική της θαλασσοκρατορία. Επομένως ήταν αντίθετη 
με όποια κίνηση συνέτεινε προς αυτή την εξέλιξη. Αργότερα πιεζόμενη και από τη 
φιλελληνική στάση της κοινής της γνώμης τοποθετήθηκε υπέρ της ιδρύσεως ενός 
μικρού ημι-ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, φόρου υποτελούς στην οθωμανική Πύλη 
και ουσιαστικά αγγλικού προτεκτοράτου. 
 

 
                                                

Θυρεός Βασιλικής Αυλής Αγγλίας 

 
Η Γαλλία μετά την ήττα της στους πολέμους του Ναπολέοντα προσπαθούσε να 
αποκατασταθεί ως Μεγάλη Δύναμη και ήθελε να καταστήσει παντού ενεργή την 
παρουσία της. Η στάση της απέναντι στην ελληνική υπόθεση ήταν φιλική, δείχνοντας 
έτσι στο εσωτερικό φιλελεύθερες τάσεις και στο εξωτερικό αύξηση της επιρροής της. 
 

 
                                                

Θυρεός Βασιλικής Αυλής Γαλλίας 
 

Αυτό ήταν το περίγραμμα των διεθνών σχέσεων μέσα στο οποίο εξελισσόταν επί έξι 
χρόνια ο ελληνικός απελευθερωτικός αγώνας.  
Στις αρχές του 1826 σημειώνεται μια στροφή στην αγγλική εξωτερική πολιτική που 
συμπίπτει με την ισχυροποίηση των φιλελεύθερων στοιχείων στην αγγλική 
κυβέρνηση με την τοποθέτηση του Γεωργίου Κάνινγκ ως Υπουργού των Εξωτερικών. 
Στη μετάλλαξη αυτή συνετέλεσε η αποδοχή της πλέον ρεαλιστικής απόψεως ότι η 
υποστήριξη των ελλήνων μόνο από τους ρώσους δεν θα ήταν μακροχρονίως 
συμφέρουσα για την αγγλική πολιτική. 
Παράλληλα στη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 1825 είχε πεθάνει ο τσάρος Αλέξανδρος 
που ήταν ένθερμος υπέρμαχος της Ιεράς Συμμαχίας και είχε αναλάβει ο τσάρος 
Νικόλαος, ο οποίος έδειχνε μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την προστασία των 
χριστιανών. 
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Προσωπογραφία Γεωργίου Κάνινγκ. 
Χαρακτικό, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη  

. 
Καρπός των ευνοϊκών, για την ελληνική επανάσταση, συγκυριών σε Αγγλία και 
Ρωσία ήταν το Πρωτόκολλο της Πετρουπόλεως που συνάπτεται στις 4 Απριλίου 
1826 μεταξύ των δύο χωρών. Το Πρωτόκολλο προέβλεπε τη μεσολάβηση των δύο 
χωρών στην οθωμανική Πύλη και την εξάσκηση της επιρροής των προς την 
κατεύθυνση της ειρήνευσης της περιοχής, ιδιαίτερα του Αιγαίου για να μπορεί να 
κυκλοφορεί ελεύθερα η εμπορική ναυτιλία και του τερματισμού των σφαγών και του 
εξανδραποδισμού των χριστιανών. Παράλληλα εισηγείτο τη δημιουργία στοιχειωδώς 
αυτόνομης, αλλά υποτελούς στον Σουλτάνο ελληνικής περιοχής, γεγονός που 
σύμφωνα με τους μεσολαβούντες θα απέβαινε εις όφελος της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, η οποία θα συγκεντρωνόταν στην ανασύνταξη του απέραντου 
κράτους της χωρίς στρατιωτικούς αντιπερισπασμούς. 
Η συμφωνία αυτή της Πετρουπόλεως αποτέλεσε την πρώτη διεθνή αναγνώριση του 
ελληνικού ζητήματος και η εφαρμογή της θα επιδιωκόταν, κατά μεν την Αγγλία μόνο 
με ειρηνικά μέσα, κατά δε τη Ρωσία ακόμη και δια των όπλων. 
Στις 8 Δεκεμβρίου 1826 στις αρχές του Πρωτοκόλλου της Πετρουπόλεως 
προσχώρησε και η Γαλλία, ενώ η Αυστρία παρέμεινε αντίθετη σε κάθε επέμβαση και 
εξάσκηση πίεσης προς την Τουρκία. 
Τον Ιανουάριο του 1827 οι πρεσβευτές της Αγγλίας και Ρωσίας πραγματοποίησαν το 
πρώτο διάβημα στην Κωνσταντινούπολη και ζήτησαν τη διακοπή των εχθροπραξιών. 
Η αντίδραση της Πύλης ήταν αρνητική χαρακτηρίζοντας την ελληνική υπόθεση 
εσωτερικό ζήτημα της οθωμανικής αυτοκρατορίας στο οποίο δεν μπορούσαν να 
έχουν λόγο εξωτερικές δυνάμεις. 
Το πρώτο εξάμηνο του 1827 έλαβαν χώρα συνεχείς διαπραγματεύσεις και ζυμώσεις 
δι αλληλογραφίας και αντιπροσώπων μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων της Ευρώπης 
Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Αυστρίας και Πρωσίας, σχετικά με την στάση που θα 
έπρεπε να τηρήσουν έναντι το ελληνικού ζητήματος. Η προσπάθεια ήταν να 
ασπασθούν τις αρχές του Πρωτοκόλλου της Πετρουπόλεως και άλλες δυνάμεις της 
Ευρώπης, ώστε η πίεση προς την οθωμανική Υψηλή Πύλη να γίνει ισχυρότερη και 
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περισσότερο αποτελεσματική. Τα αντικρουόμενα επιχειρήματα και οι αντιτιθέμενες 
απόψεις αντανακλούσαν αφ’ ενός την φιλελληνική πίεση από την κοινή γνώμη των 
χωρών προς τις κυβερνήσεις τους, αλλά παράλληλα τα ανομολόγητα κρατικά 
συμφέροντα της κάθε μίας χώρας έναντι των λοιπών. 
Τον Μάιο του 1827 οι αρχικές τρεις, από τις πέντε διαλεγόμενες χώρες, αυτές που 
είχαν συμφωνήσει με το Πρωτόκολλο της Πετρουπόλεως, ήτοι Αγγλία, Γαλλία και 
Ρωσία κατέληξαν σε ένα κείμενο συμφωνίας, που αποτύπωνε την απόφασή τους να 
παρέμβουν στην Οθωμανική Πύλη υπέρ της ειρήνευσης μεταξύ των Οθωμανών και 
των εξεγερμένων Ελλήνων.  
Το κείμενο της αποφάσεως των Βασιλικών Αυλών Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας 
εξειδικεύτηκε με τη Συνθήκη του Λονδίνου, η οποία υπογράφηκε στις 6 Ιουλίου του 
1827 και στην οποία περιλαμβάνονταν τα μέτρα τα οποία συμφώνησαν οι 
συμβαλλόμενες χώρες να λάβουν, για να επιβάλλουν την ειρήνη. Στη Συνθήκη 
προβλεπόταν η μεσολάβηση προς τον Σουλτάνο και η εξάσκηση πίεσης, 
αποκλειομένης όμως της προσφυγής στα όπλα για την επιβολή της θέλησης των 
τριών Δυνάμεων. 
Επισυναπτόμενο στη Συνθήκη υπήρχε ένα μυστικό πρωτόκολλο στο οποίο 
συμφωνούσαν οι Δυνάμεις ότι εάν η Πύλη δεν δεχόταν τη διακοπή των 
εχθροπραξιών οι τρεις Δυνάμεις θα επέβαλλαν την απόφασή των δια παντός μέσου 
αποκλειομένης και πάλι της προσφυγής στα όπλα. Ένα μέτρο θα ήταν η σύναψη 
εμπορικών και διπλωματικών σχέσεων με την Ελλάδα. Τέλος συμφωνούσαν ότι αν 
όλα αυτά δεν απέδιδαν, οι αντιπρόσωποί τους στο Λονδίνο θα είχαν την 
πληρεξουσιότητα να συζητήσουν και να προσδιορίσουν τα μετέπειτα μέτρα που θα 
χρειάζονταν να ληφθούν. 
Οι συμφωνίες που έγιναν στο Λονδίνο στάλθηκαν προς με επιστολή οδηγιών του 
Υπουργού Εξωτερικών της Αγγλίας Ντάντλεϋ (Ο Κάνινγκ είχε ήδη γίνει 
Πρωθυπουργός) προς τον Ναύαρχο Κόδρινγκτον επί κεφαλής της Αγγλικής ναυτικής 
Μοίρας στην Ανατολική Μεσόγειο, για να τις εφαρμόσει. Παράλληλα τις ίδιες οδηγίες 
λάμβαναν και οι δύο άλλοι Ναύαρχοι από τις δικές τους αρχές, Δεριγνί επί κεφαλής 
της Γαλλικής ναυτικής Μοίρας και Χέϋδεν της αντίστοιχης Ρωσικής. 
Οι οδηγίες συνοψίζονταν στην παρεμβολή των συμμαχικών Μοιρών μεταξύ των 
αντιμαχομένων, ώστε να επιτευχθεί ανακωχή των εχθροπραξιών και στην 
παρεμπόδιση εφοδιασμού των τούρκο-αιγυπτίων, που βρίσκονταν στην 
Πελοπόννησο, με στόχο τον εξαναγκασμό σε απόσυρση. Εφιστάτο δε η προσοχή 
των συμμάχων ότι η παρεμβολή θα γινόταν με συμφιλιωτικό πνεύμα και τα μέτρα στα 
οποία θα αναγκάζονταν να καταφύγουν θα έπρεπε να μην καταλήξουν σε 
εχθροπραξίες. Οι στόλοι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν παρά μόνο στην 
περίπτωση που οι τούρκοι θα επέμεναν να παραβιάσουν τις αποκλεισμένες 
διαβάσεις. 
Οι οδηγίες αυτές στάλθηκαν στις 12 Ιουλίου και ελήφθησαν από τον Κόδρινγκτον στις 
7 Αυγούστου, ο οποίος φυσικά έσπευσε να ζητήσει διευκρινίσεις τόσο από τον Άγγλο 
Πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη όσο και από το Λονδίνο. 
Στις 16 Αυγούστου οι τρεις Πρεσβευτές στην Κωνσταντινούπολη επέδωσαν κοινό 
διάβημα στην Πύλη για την κατάπαυση των εχθροπραξιών εντός 15 ημερών, το 
οποίο όμως απορρίφθηκε.  
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Sir Edward Codrington.  
Λιθογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.  

 
Στις 9 Σεπτεμβρίου οι Πρεσβευτές ανακοίνωσαν στην Πύλη ότι έδωσαν οδηγίες 
στους τρεις Ναυάρχους να εφαρμόσουν ειρηνικό αποκλεισμό. 
Ο Άγγλος Πρεσβευτής στην Κωνσταντινούπολη Στράτφορντ Κάνινγκ, εξάδελφος του 
Πρωθυπουργού Γεωργίου Κάνινγκ, ερμηνεύοντας με ευρύτητα τη Συνθήκη του 
Λονδίνου έδωσε τις δικές του προσωπικές λεπτομερείς οδηγίες στον Κόδρινγκτον σε 
δύο επιστολές. Στην πρώτη με ημερομηνία 19 Αυγούστου του έγραφε ότι «δεν 
πρέπει να λάβετε το μέρος κανενός των εμπολέμων, αλλά θα αντιπαραθέσετε τις 
δυνάμεις σας ανάμεσά τους και θα διατηρήσετε την ειρήνη με τον τηλεβόα σας αν 
είναι δυνατόν. Στην ανάγκη όμως … με τα μέσα που χρησιμοποιούμε για να 
διατηρήσουμε ένα αποκλεισμό απέναντι σε φίλους ή εχθρούς – εννοώ με τη βία». 
Στη δεύτερη επιστολή της 1ης Σεπτεμβρίου έγραφε, ότι δεν θα έπρεπε ο Ναύαρχος να 
ενεργήσει με «εχθρικό πνεύμα» αλλά ότι «στην ανάγκη» οι διαταγές του «έπρεπε να 
επιβληθούν με τη βία» και μετά την εξάντληση όλων των άλλων μέσων «με τις βολές 
των πυροβόλων» 

 
 

 
 

Κόμης Luis de Heiden. 
Λιθογραφία, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 
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Της 25 Σεπτεμβρίου ο Κόδρινγκτον συνοδευόμενος από τον Γάλλο Ναύαρχο Δεριγνί 
που είχε εν τω μεταξύ φτάσει στο Ναβαρίνο, επισκέφθηκαν τον Ιμπραήμ στο 
στρατόπεδό του στην Πύλο, παρουσία και των δύο Ναυάρχων του, του αιγύπτιου 
Μωχαρέμ Μπέη και του τούρκου Ταχήρ Μπέη που υπηρετούσαν υπό της διαταγές 
του. Οι ευρωπαίοι Ναύαρχοι επέδωσαν τη Συνθήκη του Λονδίνου για την κατάπαυση 
των εχθροπραξιών στη θάλασσα και στην ξηρά και αφού ανακοίνωσαν ότι οι έλληνες 
είχαν ήδη δεχθεί την ανακωχή εζήτησαν από της μουσουλμάνους : 

1. Να απόσχουν από κάθε μετακίνηση του στόλου των από το Ναβαρίνο  
2. Να σταματήσουν της πολεμικές επιχειρήσεις κατά των ελλήνων 
3. Να επιστρέψουν ο αιγυπτιακός και ο τουρκικός στόλος της βάσεις της. 

 
Οι δύο ευρωπαίοι Ναύαρχοι εξήγησαν στον Ιμπραήμ ότι οι κυβερνήσεις της ήταν 
αποφασισμένες να εφαρμόσουν τη Συνθήκη, αλλά ότι η δράση της θα είχε ειρηνικό 
χαρακτήρα. Ο Ιμπραήμ υποσχέθηκε με τον λόγο της τιμής του ότι δεν θα απέπλεε 
από το Ναβαρίνο. Πάντως στο υποσυνείδητο του Κόδρινγκτον είχε ήδη δημιουργηθεί 
η εντύπωση ότι ναι μεν η προσπάθεια θα ήταν να επιτύχει ανακωχή δια του 
αποκλεισμού κυρίως με ειρηνικά μέσα, αλλά αν χρειαζόταν θα προσέφευγε στη βία. 
Στην απόφαση αυτή είχε ενθαρρυνθεί και από της διευκρινίσεις του Στράτφορντ 
Κάνινγκ από την Κωνσταντινούπολη. Ήταν απόλυτα φυσικό το μυαλό της 
στρατιωτικού να βλέπει σαν συμπέρασμα των διαφόρων δυσερμήνευτων οδηγιών, 
ότι η τελική κατάληξη θα ήταν κάποια στρατιωτική αναμέτρηση, εφ’ όσον ο στόχος θα 
ήταν η επιβολή της καταπαύσεως των εχθροπραξιών. 
 

 
 

Υποναύαρχος Henri Daniel Gautier de Rigny. 
Λιθογραφία Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 

 
  

Σε αυτή την ερμηνεία τον ενθάρρυνε και ο Δεριγνί και αργότερα ο ρώσος Ναύαρχος 
Χέϋδεν, ο οποίος έφτασε στις 13 Οκτωβρίου. Ο Χέϋδεν ήταν περισσότερο από όλους 
θερμός υποστηρικτής της στρατιωτικής ενέργειας κατά των τούρκο-αιγυπτίων διότι 
αυτές ήταν και οι ενθαρρύνσεις που είχε πάρει από τον τσάρο Νικόλαο, ο οποίος 
αποχαιρετώντας τον στην Κροστάνδη του είχε πει : «ελπίζω στο τέλος – τέλος να 
δώσετε ένα μάθημα στους τούρκο – αιγυπτίους κατά τον ρωσικό τρόπο».  
Παρ’ όλα ταύτα, όσο κι αν ο τρόπος εφαρμογής της Συνθήκης του Λονδίνου άφηνε 
περιθώρια για εναλλακτικές ενέργειες, οι επίσημες οδηγίες των τριών κυβερνήσεων 
και το πνεύμα της κυβερνήσεως του Κάνινγκ, Πρωθυπουργού της Αγγλίας μέχρι τις 8 
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Αυγούστου 1827, οπότε πέθανε αιφνιδίως, ήταν η εφαρμογή της Συνθήκης του 
Λονδίνου να πραγματοποιηθεί, κατ’ αρχήν, με ειρηνικά μέσα.         
Ο Κόδρινγκτον με τη Μοίρα του αποσύρθηκε στην απέναντι Ζάκυνθο και άφησε τη 
Φρεγάτα DARTMOUTH έξω από το Ναβαρίνο να επιτηρεί την παραμονή του 
μουσουλμανικού στόλου μέσα στον όρμο. 
Στις 2, 3 και 4 Οκτωβρίου ο Ιμπραήμ παρασπόνδησε και προσπάθησε τρεις φορές 
να θέσει υπό τον έλεγχό του τον Πατραϊκό κόλπο και να ανεφοδιάσει την τουρκική 
φρουρά της Πάτρας, παρά τον «ιερό»  λόγο τιμής που είχε δώσει στους δύο 
Ναυάρχους όταν τον είχαν επισκεφθεί. 
 

 
«Ιστιοφόρα». Ελαιογραφία του Michele Felice 

 
Ο Κόδρινγκτον τον απέτρεψε με απλή επίδειξη δυνάμεως 4 – 6 πλοίων, πλην όμως 
ενισχύθηκε η πεποίθησή του ότι δεν μπορούσε να βασίζεται στις διαβεβαιώσεις του 
αιγυπτίου στρατηλάτη και κάποτε η τελική αναμέτρηση θα ήταν αναπόφευκτη. 
 

 
Ελληνική οικογένεια διανυκτερεύουσα εις την ύπαιθρον μετά την  

δήωσιν της Πελοποννήσου από τον Ιμπραήμ. 
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Το μένος του Ιμπραήμ για τη συμμαχική επιτήρηση του στόλου του, που ετηρείτο 
κλεισμένος μέσα στον κόλπο του Ναβαρίνου, ξέσπασε σε εκτεταμένες επιχειρήσεις 
δηώσεως και καταστροφής ολόκληρης της Πελοποννήσου, σκοτώνοντας άνδρες, 
γυναίκες, παιδιά και ζώα, πυρπολώντας πόλεις, χωριά, καλλιέργειες και δάση. Όσοι 
κάτοικοι σώθηκαν στα βουνά μαστίζονταν από λιμό και τρέφονταν μόνο με 
αγριόχορτα. Προς επαλήθευση αυτών των αναφορών ο Κόδρινγκτον απέσπασε τη 
Φρεγάτα CABRIAN με κυβερνήτη τον Πλοίαρχο Hamilton να πλεύσει στον 
Μεσσηνιακό κόλπο. Στην επίσημη επιστολή του ο Hamilton επί λέξει αναφέρει : 
«Έχω την τιμή να σας πληροφορήσω ότι έφτασα εδώ χτες με τη συνοδεία της 
Ρωσικής Φρεγάτας KONSTANTINE. Εισπλέοντας στον όρμο παρατηρήσαμε 
σύννεφα καπνού τα οποία αποδείκνυαν ότι η διαδικασία της ερήμωσης συνεχιζόταν. 
Τα πλοία αγκυροβόλησαν έξω από τις Κιτριές της Καλαμάτας και αποστείλαμε μία 
κοινή επιστολή με τον Ρώσο Πλοίαρχο προς τον Τούρκο Διοικητή. Στους 
απεσταλμένους με την επιστολή δεν επετράπη να πλησιάσουν στο αρχηγείο, ούτε 
μέχρι τώρα έχουμε λάβει απάντηση. Το απόγευμα βγήκαμε στη στεριά στον ελληνικό 
τομέα και μας υποδέχθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό. Η απόγνωση των κατοίκων που 
αποσύρονται από τα πεδινά είναι συνταρακτική. Γυναίκες και παιδιά πεθαίνουν κάθε 
στιγμή από απόλυτη ασιτία μη έχοντας άλλη τροφή από βρασμένα χορτάρια. 
Υποσχέθηκα να στείλω μια μικρή ποσότητα άρτου στις σπηλιές στα βουνά εκεί όπου 
αυτοί οι εξαθλιωμένοι έχουν καταφύγει. 
Υποθέτω ότι αν ο Ιμπραήμ παραμείνει στην Ελλάδα, περισσότερο από το ένα τρίτο 
των κατοίκων της θα πεθάνει από ασιτία» 
Οι πράξεις αυτές θεωρήθηκαν όχι μόνο παραβιάσεις της Συνθήκης, αλλά και έργα 
ανεξήγητης θηριωδίας, γι αυτό αποφασίσθηκε η αποστολή της αγγλικής Φρεγάτας 
DARTMOUTH μέσα στον κόλπο του Ναβαρίνου για να επιδώσει προσωπικώς στον 
Ιμπραήμ σχετική προειδοποίηση. Η Φρεγάτα επέστρεψε ύστερα από άκαρπες 
προσπάθειες να συναντήσει τον Ιμπραήμ, ο οποίος μονίμως απουσίαζε 
προφασιζόμενος κάποιο λόγο.   
 
Στις 18 Οκτωβρίου οι τρεις συμμαχικές Μοίρες συγκεντρώθηκαν έξω από το 
Ναβαρίνο και κατόπιν συσκέψεως των τριών Ναυάρχων συνέταξαν ένα Πρωτόκολλο 
στο οποίο διαπιστωνόταν η παρασπονδία του Ιμπραήμ και η απροθυμία του να 
δεχθεί τις προβλέψεις της Συνθήκης του Λονδίνου. Το πρωτόκολλο συμφωνίας των 
τριών Ναυάρχων έκλεινε με τις λύσεις που εξετάσθηκαν και την απόφαση την οποία 
πήραν :  

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι στους διοικητές των συμμαχικών μοιρών δεν μένει 
παρά η εκλογή μεταξύ τριών τρόπων επιβολής της θελήσεως των αντιστοίχων αυλών 
τους, και συγκεκριμένα :  

1ον. Εξακολούθηση σε όλο το διάστημα του χειμώνα ενός αποκλεισμού, 
δυσχερούς, δαπανηρού και ανώφελου, εφόσον μια καταιγίδα θα μπορούσε να 
διασκορπίσει τις Μοίρες και να επιτρέψει στον Ιμπραήμ να μεταφέρει τον 
καταστρεπτικό του στρατό σε διάφορα σημεία του Μορέα και των νησιών. 

2ον. Συγκέντρωση των συμμαχικών Μοιρών στο ίδιο το Ναβαρίνο και 
εξασφάλιση δια της συνεχούς παρουσίας τους της απραξίας του Οθωμανικού 
στόλου. Αλλά αυτό το μέσο από μόνο του οδηγεί σε ατέρμονα κατάσταση, εφόσον η 
Πύλη επιμένει να μην αλλάζει σύστημα. 

3ον. Κατάπλους των Μοιρών και λήψη θέσεων στο Ναβαρίνο με σκοπό να 
επαναληφθούν προς τον Ιμπραήμ οι προτάσεις οι οποίες, σύμφωνα με το πνεύμα 
της συνθήκης, θα είναι φανερά πλεονεκτικές για την Πύλη. 
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Μετά την μελέτη των τριών αυτών τρόπων, ομόφωνα αποφασίσαμε ότι ο 
τρίτος τρόπος θα μπορέσει, χωρίς αιματοχυσίες και χωρίς εχθροπραξίες, αλλά 
απλώς με την επιβλητική παρουσία των Μοιρών, να επιφέρει αποτέλεσμα που θα 
οδηγήσει στον επιθυμητό σκοπό: 
Κατά συνέπεια τον υιοθετήσαμε και με το παρόν πρωτόκολλο διακηρύσσουμε την 
πρόθεσή μας να τον εφαρμόσουμε» 
 

 
 
Έτσι αποφασίσθηκε να εισπλεύσουν οι τρεις Μοίρες στον κόλπο του Ναβαρίνου,  να 
αγκυροβολήσουν πλησίον των τούρκο-αιγυπτιακών πλοίων και να επαναλάβουν 
στον Ιμπραήμ τις προτάσεις τους.  
Το σχέδιο είσπλου εκπονήθηκε από τον Κόδρινγκτον ο οποίος έλαβε υπ’ όψιν του 
διάφορα στοιχεία, μεταξύ των οποίων να κρατηθούν χωριστά οι Γάλλοι από τους 
Ρώσους και δεύτερον να δοθεί σε καθένα από τους συμμάχους  ευκαιρία που να 
ικανοποιεί την αξιοπρέπειά του. Ελήφθη επίσης υπ’ όψιν ότι στα αιγυπτιακά πλοία 
υπηρετούσαν γάλλοι αξιωματικοί και επομένως δεν θα έπρεπε κατά το δυνατόν να 
παραταχθεί η γαλλική Μοίρα απέναντι από αυτά. 
 
Ο μουσουλμανικός στόλος ήταν αγκυροβολημένος σε τρεις γραμμές και σε σχήμα 
ημικυκλίου ανοικτού προς την είσοδο του όρμου. Το σχέδιο αγκυροβολίας του 
μουσουλμανικού στόλου είχε εκπονηθεί από τον Γάλλο αξιωματικό του ναυτικού 
Letellier που υπηρετούσε κοντά στον αιγύπτιο Ναύαρχο Μωχαρέμ Μπέη. Τα 
μουσουλμανικά πλοία είχαν πλαγιοδετήσει επάνω στις αλυσίδες των αγκυρών τους, 
ώστε ανεξάρτητα από τη διεύθυνση του πνέοντος ανέμου να μπορούν να 
παρουσιάζουν την πλευρά τους και επομένως την πλήρη κανονιοστοιχία, προς το 
κέντρο του ημικυκλίου. 
Οι διαταγές που είχε δώσει ο Κόδρινγκτον όριζαν σαφώς ότι κανένα συμμαχικό πλοίο 
δεν θα άρχιζε πυρ παρά μόνο εάν άρχιζαν πρώτοι οι αντίπαλοι.   
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Η 20η Οκτωβρίου που ορίσθηκε ως ημέρα εφαρμογής του σχεδίου ξημέρωσε με 
αίθριο καιρό, γαληνιαία θάλασσα και υποπνέοντα ΝΑ άνεμο ούριο για τα εισπλέοντα 
στον όρμο συμμαχικά πλοία. Περί ώραν 13:00 φάνηκαν τα συμμαχικά πλοία να 
πλησιάζουν προς την είσοδο του όρμου σε τρεις στήλες πλέοντα με τον άνεμο στο 
δεξιό ισχύον (δευτερόπρυμα).  
         
Οι συμμαχικές ναυτικές Μοίρες είχαν την ακόλουθη σύνθεση : 
Α.-   Αγγλική Μοίρα   
  

1. ASIA                    Πλοίο Γραμμής      84    πυροβόλων.   Ναυαρχίδα. 
2. GENOA               Πλοίο Γραμμής      74    πυροβόλων. 
3. ALBION               Πλοίο Γραμμής      74    πυροβόλων. 
4. DARTMOUTH     Φρεγάτα                 42   πυροβόλων. 
5. CAMBRIAN         Φρεγάτα                 48   πυροβόλων. 
6. GLASGOW          Φρεγάτα                 50   πυροβόλων. 
7. TALBOT               Κορβέτα                 28    πυροβόλων. 
8. ROSE                   Κορβέτα                 18    πυροβόλων. 
9. MOSQUITO          Κορβέτα                10    πυροβόλων. 
10. BRISK                   Κορβέτα                10    πυροβόλων. 
11. PHILOMEL           Κορβέτα                10    πυροβόλων. 
12. HIND                     Ημιολία                   6    πυροβόλων. 

 
Β. -   Γαλλική Μοίρα 
 

1. SIRENE                Φρεγάτα                 60     πυροβόλων.    Ναυαρχίδα. 
2. SCIPION               Πλοίο Γραμμής      74     πυροβόλων. 
3. TRIDENT              Πλοίο Γραμμής      74     πυροβόλων. 
4. BRESLAU             Πλοίο Γραμμής      74    πυροβόλων. 
5. ARMIDE                Φρεγάτα                44     πυροβόλων. 
6. DAPHNE               Ημιολία                    6     πυροβόλων. 
7. ALCYONE             Ημιολία                  10     πυροβόλων. 
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Γ.-   Ρωσική Μοίρα 
 

1. AZOFF                 Πλοίο Γραμμής        74    πυροβόλων.  Ναυαρχίδα. 
2. EZEKIEL              Πλοίο Γραμμής        74    πυροβόλων. 
3. HANHOULD         Πλοίο Γραμμής        74    πυροβόλων. 
4. ALEXANDER NEWSKY    Πλοίο Γραμμής   74   πυροβόλων. 
5. PROVORNOY        Φρεγάτα                 48    πυροβόλων. 
6. HELENA                  Φρεγάτα                48    πυροβόλων. 
7. KONSTANTINE       Φρεγάτα                50    πυροβόλων. 
8. CASTOR                  Φρεγάτα                48    πυροβόλων. 

 

 
 
Σύμφωνα με την αναφορά του Γραμματέως του Τούρκου Ναυάρχου που δόθηκε 
στον Άγγλο Ναύαρχο Κόδρινγκτον μετά τη ναυμαχία οι τρείς Οθωμανικές ναυτικές 
Μοίρες που βρίσκονταν στον κόλπο του Ναβαρίνου είχαν την ακόλουθη σύνθεση: 
 
 
Α.-     Τουρκικά πλοία  
 

1. 3     Πλοία Γραμμής    2 των 84  και  1   των 76   πυροβόλων. 
2. 15   Φρεγάτες                 48      πυροβόλων. 
3. 18    Κορβέτες                18 – 24  πυροβόλων. 
4.  4    Πάρωνες                 19      πυροβόλων. 

  
Β.-     Αιγυπτιακά πλοία. 
 

1. 4     Φρεγάτες                64         πυροβόλων. 
2. 8      Κορβέτες               18 – 24    πυροβόλων. 
3. 8      Πάρωνες               19         πυροβόλων. 
4. 6       Πυρπολικά. 
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Γ.-     Τυνησιακά πλοία.  (Δεν έλαβαν μέρος στην ναυμαχία) 
 

1. 2       Φρεγάτες. 
2. 1        Πάρων. 

 
Δ.-    Μεταγωγικά. 
 

41 πλοία εκ των οποίων 8  Αυστριακά 
 
Στον όρμο επικρατούσε πλήρης ησυχία και τα τουρκικά στρατεύματα που είχαν 
κατασκηνώσει γύρω από το φρούριο του Νεοκάστρου, καθώς και οι άνδρες των 
πυροβολείων εκατέρωθεν της εισόδου, κοιτούσαν περίεργοι τα συμμαχικά πλοία, 
όπως εισέπλεαν ένα, ένα και λάμβαναν το προκαθορισμένο αγκυροβόλιό τους. Μια 
άσφαιρη βολή πυροβόλου αντήχησε από το φρούριο του Νεοκάστρου η οποία 
εξελήφθη ως βολή χαιρετισμού, αλλά μάλλον επρόκειτο περί προειδοποιήσεως.   
Λίγες στιγμές αργότερα μια λέμβος αποσπάσθηκε από την αιγυπτιακή ναυαρχίδα, 
πλεύρισε την αγγλική HMS ASIA εν κινήσει και επέδωσε στον Κόδρινγκτον μήνυμα 
του Μωχαρέμ Μπέη ο οποίος ζητούσε από τον άγγλο Ναύαρχο να μην επιμείνει στην 
πρόθεσή του να αγκυροβολήσει με ολόκληρο το στόλο και ότι ο ίδιος δεν είχε 
πρόθεση να τον πολεμήσει. Ο Κόδρινγκτον απάντησε ξερά ότι δεν ήλθε για να λάβει 
διαταγές, αλλά για να δώσει. 
 

 
 

Λιθογραφία Νο 1. Είσπλους στον όρμο προηγείται το Cabrian, έπεται το Glasgow. 
Αριστερά τμήμα της νησίδας Σφακτηρία 

 
Δύο πιθανώς τυχαία επεισόδια έλαβαν χώρα εντός του όρμου πριν ακόμα 
αγκυροβολήσουν όλα τα συμμαχικά πλοία στις θέσεις τους, ως εκ τούτου το σχέδιο 
αγκυροβολίας του Κόδρινγκτον τελικά δεν ολοκληρώθηκε. 
Η Φρεγάτα DARTMOUTH μόλις αγκυροβόλησε αντιλήφθηκε ότι ένα τουρκικό 
πυρπολικό που βρισκόταν πολύ κοντά της ετοιμαζόταν από το πλήρωμά του για 
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ανάφλεξη. Ο κυβερνήτης captain Fellowes διέταξε άμεση καθαίρεση λέμβου με 
υποπλοίαρχο επί κεφαλής ο οποίος είχε εντολή να πει στο πυρπολικό να σταματήσει 
τις ενέργειές του και να μεθορμίσει λίγο μακρύτερα. Καθώς όμως η λέμβος πλησίαζε 
δέχθηκε αθρόα πυρά φορητού οπλισμού από το πυρπολικό. Ένας Υποπλοίαρχος και 
μερικοί από το πλήρωμα της λέμβου φονεύθηκαν. Η Φρεγάτα DARTMOUTH  όπως 
ήταν φυσικό απάντησε επίσης με φορητό οπλισμό για να καλύψει την οπισθοχώρηση 
της λέμβου της. Στα αμυντικά πυρά βοήθησε και η γαλλική Φρεγάτα SIRENE. 
Τότε η αιγυπτιακή Φρεγάτα ISBANIA  έβαλλε βολή πυροβόλου μεγάλου 
διαμετρήματος κατά της SIRENE. Το βλήμα εξερράγη στο μεσόστεγο και προξένησε 
πυρκαγιά και θύματα. Βάσει των υφισταμένων διαταγών η SIRENE άρχισε αμέσως 
πυρ κατά της ISBANIA. 
 

 
 

Λιθογραφία Νο 2. Επεισόδιο Dartmouth. Διακρίνονται από αριστερά τα Trident,  
Dartmouth, δύο Οθωμανικά πυρπολικά, στη συνέχεια τα Scipion, Rose και Brisk 

 
Παράλληλα με αυτό το επεισόδιο ένα δεύτερο διαδραματιζόταν βορειότερα του 
όρμου. Ο Κόδρινγκτον δοθέντος ότι κατά τον είσπλου είχε λάβει διαβεβαίωση από 
τον Μωχαρέμ Μπέη ότι δεν προτίθεται να πολεμήσει σκέφτηκε να στείλει στον 
τούρκο Ναύαρχο Ταχήρ παρόμοια διαβεβαίωση. Έτσι έστειλε λέμβο προς την 
τουρκική ναυαρχίδα με τον υπηρετούντα επί του ASIA έλληνα Πέτρο Μικέλη, ως 
διερμηνέα. Καθώς όμως η λέμβος ήταν έτοιμη να παραβάλει στην τουρκική 
ναυαρχίδα, ένας από το πλήρωμα του τουρκικού πλοίου πρόβαλε από μια 
κανονιοθυρίδα (μπουκαπόρτα) και με ένα πιστόλι σκότωσε τον Μικέλη. Η λέμβος 
οπισθοχώρησε αμέσως για να επιστρέψει στο πλοίο της ενώ  το HMS ASIA την 
κάλυπτε με πυρά και ξαφνικά όλα τα πλοία άρχισαν να βάλλουν και η ναυμαχία 
γενικεύθηκε. Η ώρα ήταν 15:15. 
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Λιθογραφία Νο 3. Επεισόδιο Asia. Διακρίνονται από αριστερά το Genoa,  
Αιγυπτιακή Κορβέτα 24 πυροβόλων, η Τουρκική ναυαρχίδα, το Asia, το Hind,  

η Αιγυπτιακή ναυαρχίδα και Αιγυπτιακή Κορβέτα 26 πυροβόλων. 

 
Το πυρ ήταν σφοδρότατο και από τις δύο πλευρές ο δε όρμος σύντομα μεταβλήθηκε 
σε κόλαση φλογών και καπνού. Τα συμμαχικά πλοία άρχισαν αμέσως να 
αποδεικνύουν το ψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης των πυροβολητών τους.  
 
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο η τουρκική ναυαρχίδα ανατινάχτηκε και βυθίστηκε, η δε 
αιγυπτιακή, που μπήκε κι αυτή στη μάχη παρά τη διαβεβαίωση του Ναυάρχου της, 
εξέπεσε στα αβαθή και προσάραξε αφού ο Μωχαρέμ Μπέης την είχε ήδη 
εγκαταλείψει και είχε αποβιβασθεί με μια βάρκα στην ακτή. 

Τα τουρκικά και τα αιγυπτιακά πλοία ακολούθησαν πολύ σύντομα την τύχη των 
αντιστοίχων ναυαρχίδων, ενώ τα συμμαχικά, παρά τα πλήγματα που δέχθηκαν και τα 
θύματα που είχαν, διατήρησαν την ψυχραιμία τους και επέδειξαν υψηλό ηθικό και 
πείσμα. 

Πλείστα ήταν τα παραδείγματα επίδειξης αξιοθαύμαστης άμιλλας μεταξύ των 
συμμαχικών πληρωμάτων, που προστάτευαν τα αλλοεθνή συντροφικά πλοία με 
αυταπάρνηση, γενναιότητα και ηρωισμό. 

Στις 18:00 το πυρ σίγησε και η εικόνα του όρμου έδειχνε γεμάτη από καπνούς, 
συντρίμμια, ναυάγια, επιπλέοντα νεκρά σώματα και φωνές από ναυαγούς και 
πληγωμένους. 

Η ναυμαχία διήρκεσε κάτι λιγότερο από τρεις ώρες και το συγκλονιστικό  
χαρακτηριστικό της στοιχείο ήταν η ολοκληρωτική απώλεια των στόλων της Τουρκίας 
και της Αιγύπτου.  
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Λιθογραφία Νο 4. Διακρίνονται από αριστερά τα αιγυπτιακά πλοία, η ναυαρχίδα, Φρεγάτα 64 
πυροβόλων, Κορβέτα 24 πυροβόλων, Φρεγάτα 52 πυροβόλων, Φρεγάτα 60 πυροβόλων και τα Siren 
και Trident    

 
                  

 
 

Λιθογραφία Νο 5. Διακρίνονται από αριστερά τουρκική Φρεγάτα 62 πυροβόλων, τουρκικό πλοίο 
γραμμής 76 πυροβόλων, το Genoa και τουρκικός Πάρων 26 πυροβόλων 
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Λιθογραφία Νο 6. Διακρίνονται από αριστερά αιγυπτιακή Φρεγάτα 52 πυροβόλων,  
αιγυπτιακή Κορβέτα 26 πυροβόλων, τουρκική φρεγάτα 56 πυροβόλων, το Albion,  

τουρκική Φρεγάτα 64 πυροβόλων. 

 
Από τα συμμαχικά πλοία αρκετά υπέστησαν σημαντικές ζημιές και υποχρεώθηκαν το 
αμέσως επόμενο διάστημα να πλεύσουν σε διάφορα λιμάνια για να επιληφθούν των 
επισκευών. Κανένα πλοίο δεν βυθίστηκε. 
Από τα Οθωμανικά πλοία κατεστράφησαν πλήρως 1 Πλοίο Γραμμής, 12 Φρεγάτες, 
22 Κορβέτες, 19 Πάρωνες, 1 Ημιολία και 5 πυρπολικά. Σύνολο 50 πολεμικά. Τα 
λοιπά διασωθέντα είχαν σημαντικές ζημιές τέτοιας έκτασης που αποκλειόταν η 
δυνατότητα πλου για μεγάλα χρονικά διαστήματα 
 

 
 

Λιθογραφία Νο 7. Από αριστερά Αιγυπτιακή Κορβέτα 26 πυροβόλων, το Azoff, τουρκικό πλοίο 
γραμμής 76 πυροβόλων, το Breslau, δύο αιγυπτιακοί Πάρωνες 20 πυροβόλων, Αιγυπτιακή Φρεγάτα 

52 πυροβόλων.  
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. Στα διασωθέντα περιλαμβάνονταν και τα πλοία της Τυνησιακής Μοίρας τα οποία 
δεν έλαβαν μέρος στη ναυμαχία και στα οποία επετράπη από τον Κόδρινγκτον να 
αποχωρήσουν από το Ναβαρίνο λίγες μέρες αργότερα.     
Οι βεβαιωμένες απώλειες ανθρωπίνου δυναμικού ήταν μόνο οι συμμαχικές και 
ανέρχονταν σε : 
 
Άγγλοι :         80 νεκροί     206 τραυματίες. 
Γάλλοι :         43 νεκροί     144 τραυματίες. 
Ρώσοι :         59 νεκροί     159 τραυματίες. 
Σύνολο :       182 νεκροί    509 τραυματίες. 
   
Σημείωση :  Για σύγκριση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι απώλειες των Άγγλων 
στην ναυμαχία  του Τραφάλγκαρ ήταν μόνο 24 νεκροί και 100 τραυματίες. 
Οι Οθωμανικές απώλειες σε προσωπικό δεν είναι επιβεβαιωμένες καθώς διάφορες 
πηγές δίδουν διαφορετικούς αριθμούς. Μερικές πηγές ανεβάζουν τους νεκρούς σε 
4.000 ή ακόμη και σε 6.000. Η πλέον πιθανή εκτίμηση είναι αυτή του Γάλλου M. 
Letellier ο οποίος υπηρετούσε ως εκπαιδευτής στον αιγυπτιακό στόλο. Οι νεκροί 
εκτιμήθηκαν σε 3.000 και οι τραυματίες σε 1.109. Η προσωπική εκτίμηση του 
ομιλούντος είναι ότι έχουν μάλλον διασωθεί τα νούμερα αντεστραμμένα, δηλαδή θα 
ήταν περισσότερο αληθοφανές εάν ήταν 1.109 οι νεκροί και 3.000 οι τραυματίες. 
Στο σημείο αυτό θα διακινδυνεύσω μίαν απάντηση στο ερώτημα ποιες θα μπορούσε 
να ήταν οι εντολές που είχε πάρει ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος. Πιστεύω ότι και οι 
δύο Ναύαρχοι Μωχαρέμ και Ταχήρ είχαν λάβει οδηγίες από τον Ιμπραήμ να μην 
προκαλέσουν τη σύρραξη. Το τελευταίο πράγμα που θα επιθυμούσε η Υψηλή Πύλη 
εκείνη τη χρονική στιγμή ήταν να προκληθούν εχθροπραξίες με μία από τις Αγγλία, 
Γαλλία ή Ρωσία και πολύ περισσότερο με τις δύο ή τις τρεις. 
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Αντίθετα έβλεπε ότι θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν  τους συμμάχους Ναυάρχους 
με τη φαινομενική συμμόρφωση προς τις πρόνοιες της Συνθήκης του Λονδίνου, ενώ 
έξω στη στεριά, μακριά από την παρατήρηση των πλοίων, σε μικρό χρονικό 
διάστημα θα μπορούσαν να επιτύχουν τον αντικειμενικό τους σκοπό, που ήταν η 
εξάλειψη των τελευταίων θυλάκων ελληνικής αντίστασης και η επιβολή της τουρκο – 
αιγυπτιακής κυριαρχίας σε όλη την Πελοπόννησο. Άλλωστε δεν ήταν καθόλου μέσα 
στη λογική της διεθνούς διπλωματίας της εποχής ότι θα επιχειρείτο επίθεση εναντίον 
μιας αυτοκρατορίας, για ένα εσωτερικό της ζήτημα, αμφισβητήσιμης διεθνούς 
νομιμότητας.       
Αυτός ήταν, κατά τη γνώμη μου και ο λόγος, που ενώ ο μουσουλμανικός στόλος με 
το σχέδιο αγκυροβολίας του είχε προετοιμασθεί άριστα από τον Γάλλο Letellier για 
κάθε ενδεχόμενο, δεν εκμεταλλεύθηκε το πλεονέκτημά του, την περίοδο αδυναμίας 
των συμμαχικών Μοιρών, που ήταν το χρονικό διάστημα είσπλου στον όρμο. 
Πράγματι η στιγμή διέλευσης των πλοίων και ειδικότερα του πρωτόπλου κάτω από 
τα πυροβολεία του Νεοκάστρου και συγχρόνως του σημείου εστίασης των 
μουσουλμανικών πυρών όλων των πλοίων, ήταν η καταλληλότερη για την εκδήλωση 
επιθετικής ενέργειας εναντίον των συμμαχικών Μοιρών. Αφ’ ης στιγμής δεν έγινε 
εκμετάλλευση αυτής της συμμαχικής αδυναμίας και τα πλοία εισέπλευσαν 
ανενόχλητα και έπλευσαν κοντά στα αντίστοιχα μουσουλμανικά, το πλεονέκτημα είχε 
χαθεί και το αποτέλεσμα της ναυμαχίας θα εκρίνετο, όπως και τελικά κρίθηκε, από 
την ευστοχία των πυρών και την εκπαίδευση των ομοχειριών των πυροβόλων, στα 
οποία οι σύμμαχοι υπερτερούσαν. 
Επομένως, όπως ο Κόδρινγκτον, έτσι και οι μουσουλμάνοι Ναύαρχοι είχαν 
προετοιμάσει τα πληρώματά τους για όλα τα ενδεχόμενα, αλλά είχαν δώσει εντολές 
να μην προκαλέσουν την ανάφλεξη. 
Το σημείο στο οποίο διέφεραν ήταν το επίπεδο αυτοσυγκράτησης των πληρωμάτων 
το οποίο χαρακτήριζε και το επίπεδο συνειδητής πειθαρχίας, άρα και εμπιστοσύνης 
στις εντολές των αντιστοίχων Ναυάρχων και αυτό αποτελούσε ένα ακόμη σημείο 
υπεροχής των συμμάχων. 
              

 
 

Λιθογραφία Νο 8. Από αριστερά η Τυνησιακή ναυαρχίδα, το Hanhoute, η Αιγυπτιακή ναυαρχίδα, 
έκρηξη μιας τουρκικής Φρεγάτας, το Azoff, τουρκικά πλοία που έχουν  

εξοκείλει και το Albion  
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Υπάρχουν δύο τρόποι να δει κανείς τη σύγκριση δυνάμεων των στόλων που 
αντιπαρατάχθηκαν στο Ναβαρίνο. Ο ένας είναι να αναφέρει τον αριθμό των πλοίων 
και των πυροβόλων που ήρθαν αντιμέτωπα. 
Τα συμμαχικά πλοία ήταν 27 και τα πυροβόλα 1.276, έναντι 69 μουσουλμανικών 
πλοίων και 1.994 πυροβόλων ή κατ’ άλλες πηγές 2.240. 
Αυτός είναι ένας τρόπος ανάγνωσης των στοιχείων που αντιπαρατέθηκαν στη 
ναυμαχία και ήταν ο τρόπος που οι Ναύαρχοι Κόδρινγκτον και Χέϋδεν σχολίασαν εκ 
των υστέρων τη σύγκρουση και την παρουσίασαν αρκετοί συγγραφείς.    
Θα πρέπει όμως να γίνει υπενθύμιση του γεγονότος, ότι μέχρι τότε, Φρεγάτες και 
μικρότερα πλοία δεν λάμβαναν μέρος σε ναυμαχίες, οι οποίες διεξάγονταν καθ’ 
ολοκληρίαν από τα Πλοία Γραμμής Τρίκροτα και Δίκροτα. 
Τα μικρότερα πολεμικά πλοία χρησιμοποιούνταν σε δευτερεύουσες φάσεις της 
μάχης. Είναι δε γεγονός πως σε προγενέστερες ναυμαχίες ένα μόνο Πλοίο Γραμμής 
είχε επανειλημμένα αντιμετωπίσει επιτυχώς μέχρι και έξι Φρεγάτες ή διαφορετικό 
αριθμό μικρότερων πλοίων. Είναι επομένως αντιληπτό στους ειδικευμένους περί την 
ναυτική ισχύ, τι σήμαινε η σύγκρουση 10 συμμαχικών Πλοίων Γραμμής εναντίον 3 
μουσουλμανικών στα ακίνητα νερά του κόλπου. 
Η μεγάλη υπέρ των συμμάχων διαφορά εξισορροπείτο από την έξοχη προετοιμασία 
υποδοχής των αντιπάλων, που συνιστούσε το σχέδιο αγκυροβολίας του Οθωμανικού 
στόλου. Σύμφωνα με αυτό το πλάνο αγκυροβολίας οι φρεγάτες και τα μικρότερα 
πλοία, έχοντας πλαγιοδετήσει, σχημάτιζαν δεύτερη γραμμή και συμπλήρωναν τα 
κενά της πρώτης, βρίσκοντας πεδίο βολής για τα πυροβόλα τους, προς το κέντρο του 
ημικυκλίου. Κατ’ αυτό τον τρόπο γινόταν η καλλίτερη δυνατή εκμετάλλευση όλων των 
πυροβόλων ανεξαρτήτως σε πόσο μικρά πλοία ανήκαν.      
Είπαμε όμως ότι αυτό το πλεονέκτημα δεν το εκμεταλλεύθηκε η μουσουλμανική 
πλευρά. 
 

 
 

Λιθογραφία Νο 9. Από αριστερά το Alexander Newsky, Ezekiel,  
τουρκική Φρεγάτα 54 πυροβόλων, Οθωμανικό πυρπολικό,  

το Hanhoute, και η τουρκική ναυαρχίδα 60 πυροβόλων (Tahir Pasha) 
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Λιθογραφία Νο 10. Διακρίνονται από αριστερά Οθωμανικό πυρπολικό,  
το Talbot, L’ Armide, Provornoy, Αιγυπτιακή Φρεγάτα 40 πυροβόλων,  

το Helena, Αιγυπτιακή Φρεγάτα 50 πυροβόλων. 

 
Η ναυμαχία του Ναβαρίνου έθεσε δύο ορόσημα στον κατά θάλασσα πόλεμο: 

 Ήταν η τελευταία ναυμαχία ιστιοφόρων πλοίων. Ύστερα από περίπου 40 
αιώνες κατά τους οποίους το κουπί και το πανί κυριαρχούσαν στις θάλασσες, 
ο ατμός έκανε αισθητή την παρουσία του και σηματοδοτούσε μια διαφορετική 
περίοδο της ιστορίας του ανθρώπινου γένους. Στον κατά θάλασσα πόλεμο, 
μόλις προ μηνός, στη Σκάλα Σαλώνων, το πρώτο πολεμικό ατμόπλοιο στον 
κόσμο, που ελάμβανε μέρος σε επιχειρήσεις, το ελληνικό ΚΑΡΤΕΡΙΑ, άνοιγε 
την εποχή της χρήσης του ατμού 

 Ήταν η μόνη ναυμαχία από την εμφάνιση του πυροβόλου που διεξήχθη 
τελείως στατικά με τους δύο στόλους επ’ αγκύρα. Σε όλες τις προηγούμενες 
ναυμαχίες ο ένας τουλάχιστον από τους αντιπάλους εκινείτο.  

 

     
Η αναγγελία του αποτελέσματος της ναυμαχίας του Ναβαρίνου  

Αριστερά : Στο Παρίσι Σάββατο 10 Νοεμβρίου 1827 
Δεξιά : Στο Λονδίνο Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 1827  

 
Τα νέα για την ναυμαχία έφθασαν στο Λονδίνο, το Παρίσι και την Πετρούπολη τη 
δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Στις 10 Νοεμβρίου δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
LONDON GAZETTE ολόκληρη η έκθεση του Κόδριγκτον για τη ναυμαχία.  
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Οι αντιδράσεις ήταν διαφορετικές στις τρεις πρωτεύουσες : Στην Πετρούπολη 
πανηγύρισαν. Ο Τσάρος μάλιστα παρασημοφόρησε τον Κόδριγκτον και του έθεσε 
στη διάθεσή του Ρωσικό πολεμικό, εάν ήθελε να το χρησιμοποιήσει. Στη Γαλλία 
υπήρξε ο ίδιος ενθουσιασμός και παρασημοφορία του Κόδριγκτον. Στην Αγγλία η 
κοινή γνώμη θαύμασε τον Κόδρινγκτον για το αποτέλεσμα της ναυμαχίας, αλλά η 
Κυβέρνηση που εν τω μεταξύ ανέλαβαν οι συντηρητικοί, υπήρξε πολύ σκεπτική. Και 
ναι μεν παρασημοφόρησαν και τίμησαν τον Κόδριγκτον για τη νίκη του, άρχισαν 
όμως μια σειρά ενεργειών εναντίον του, με την κατηγορία ότι υπερέβη τις διαταγές τις 
οποίες είχε. Η πρώτη αντίδραση ήταν να αντικατασταθεί στα καθήκοντά του ως 
Ναυτικός Διοικητής της Μεσογείου από τον Ναύαρχο Poultenay Malcolm. 
 

 
 

Λιθογραφία Νο 11. Από αριστερά δύο τουρκικές Κορβέτες των 24 πυροβόλων, 
τα Mosquito, Castor, Constantine, ιστοί του Armide, Talbot, Πάρων Πυρπολικό  

και το Philomel   

 
Το αποκορύφωμα της δυσαρέσκειας της Αγγλικής Κυβερνήσεως με πρωθυπουργό 
τον Ουέλινγκτον, ήταν ο λόγος του θρόνου στις 29 Ιανουαρίου του 1828, στον οποίον 
εξεφράσθη η λύπη της Αγγλικής Κυβέρνησης για το  «απροσδόκητο και ατυχές αυτό 
γεγονός» της ναυμαχίας. 
Με την επιστροφή του στην Αγγλία ο Κόδρινγκτον υπέβαλλε βάσει σχετικού νόμου 
την αίτηση επιδομάτων του προσωπικού του στόλου που ενεπλάκη  στη μάχη και 
των συντάξεων για τις οικογένειες των φονευθέντων. Η απάντηση που έλαβε ήταν : 
ότι η Αγγλία δεν βρισκόταν σε πόλεμο με την Τουρκία. Τότε ο Κόδρινγκτον 
αντέδρασε με αναίδεια προς τον πρωθυπουργό της Αγγλίας και τελικώς 
αποστρατεύθηκε. Αποσύρθηκε φυσικά πικραμένος. 
Η αλήθεια είναι ότι κανείς εκ των τριών Ναυάρχων δεν κλήθηκε να πολεμήσει υπέρ 
βωμών και εστιών, ουδενός δε η χώρα κινδύνευε από την Τουρκία με την οποία εξ 
άλλου, οι τρεις δυνάμεις διατηρούσαν ομαλές διπλωματικές σχέσεις. Παρά ταύτα η 
είσοδος των πλοίων τους στο Ναβαρίνο με τον επικρατούντα ΝΑ ούριο άνεμο, που 
καθιστούσε την έξοδο τουλάχιστον δυσχερή αν όχι αδύνατη, καθώς και η 
αγκυροβολία τους στο μέσον της τοξοειδούς διατάξεως του εχθρού, αποτέλεσαν 
άκρως ριψοκίνδυνες ενέργειες τριών gentlemen εν ονόματι του δικαίου και μόνο. 



26 

 

 
 

Λιθογραφία Νο 12.Η πόλη του Νέου Ναβαρίνου. Διακρίνονται συντρίμμια και  
ιστοί από βυθισθέντα πλοία. Αριστερά αγκυροβολημένο το γαλλικό πλοίο  
γραμμής La Provence 74 πυροβόλων το οποίο κατέπλευσε στον λιμένα  

δύο ημέρες μετά τη ναυμαχία λόγω βλάβης στον κεντρικό ιστό του. 

 
Ο Κόδρινγκτον δεν παρέδωσε τα όπλα. Κατήλθε στον πολιτικό στίβο και το 1831 
εκλέχθηκε βουλευτής. Το 1834 έφερε στη Βουλή το θέμα των αμοιβών των 
πληρωμάτων και τη σχετική άρνηση του Wellington να πληρώσει. Η Βουλή 
υπερψήφισε την πρόταση και ο Wellington αναγκάσθηκε να εγκρίνει την πληρωμή 
του ποσού για την αποζημίωση των ανδρών. Όταν με τις εκλογές του 1837 
επανήλθαν στην αρχή οι φιλελεύθεροι (Wiggs ή Liberals) ο Κόδρινγκτον ανακλήθηκε 
στο Ναυτικό με το βαθμό του Αντιναυάρχου και κατέλαβε ανώτατη θέση, μέχρι την 
αποστρατεία του. Πέθανε το 1851. 
 
Στην Κωνσταντινούπολη οι Τούρκοι έγιναν έξω φρενών και σκλήρυναν τη στάση 
τους, με αποτέλεσμα οι τρεις μεγάλες δυνάμεις να διακόψουν τις σχέσεις και τον 
Δεκέμβριο να ανακαλέσουν τους Πρέσβεις τους. Στις 26 Απριλίου του 1828, σαν 
επακόλουθο της οξύνσεως των σχέσεων, η Ρωσία κήρυξε τον πόλεμο κατά της 
Τουρκίας και εισέβαλε στα Βαλκάνια. Στις 19 Ιουλίου του 1828 αποφασίστηκε στο 
Λονδίνο από τις τρεις δυνάμεις η αποστολή γαλλικών στρατευμάτων υπό τον 
MAISON για να εκδιώξουν τους Αιγυπτίους από την Πελοπόννησο, ενώ στις 9 
Αυγούστου υπογράφηκε στην Αλεξάνδρεια συμφωνία μεταξύ Αγγλίας και Αιγύπτου, 
για την αποχώρηση του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο. Στις 22 Μαρτίου 1829 
υπογράφηκε στο Λονδίνο το πρωτόκολλο με το οποίο αναγνωριζόταν η αυτονομία 
της Ελλάδας και οριζόταν ως βόρειο όριο του πρώτου Ελληνικού Κράτους η γραμμή 
από τον Βόλο έως τον Αμβρακικό. Στις 14 Σεπτεμβρίου 1829 υπογράφηκε μεταξύ 
Τουρκίας και Ρωσίας η συνθήκη της Αδριανουπόλεως, η οποία προέβλεπε αναλυτικά 
στο 10ο άρθρο της την ανεξαρτησία της Ελλάδας με τα ίδια όρια του Πρωτοκόλλου 
του Λονδίνου του 1829.  Όμως και το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1829 και η 
Συνθήκη της Αδριανουπόλεως του 1829 προέβλεπαν ότι η Ελλάδα θα παρέμενε 
φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Και μόνο με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, της 3ης 
Φεβρουαρίου 1830, που το αποδέχθηκε η Τουρκία στις 24 Απριλίου 1830 
αναγνωρίσθηκε η πλήρης ανεξαρτησία της Ελλάδας.  
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Λιθογραφία υπό Ου. Σμαρτ και Χ. Πάιαλλ με σκηνή από τη ναυμαχία του Ναβαρίνου. 
Συλλογή ΝΜΕ 

 
Έτσι, η Ναυμαχία του Ναβαρίνου αποτέλεσε τον καταλύτη για την δημιουργία μιας 
σειράς γεγονότων, επί διεθνούς επιπέδου, τα οποία οδήγησαν τελικά στην 
ανεξαρτησία της Ελλάδας.  . 
Αντίθετα με τον Κόδρινγκτον, οι άλλοι δύο ναύαρχοι είχαν ηρεμότερη καριέρα. Ο 
Δεριγνί έγινε υπουργός και πέθανε σχετικά νέος, το 1835. Ο Χέϋδεν πέρασε 16 
χρόνια ως στρατιωτικός Διοικητής της επαρχίας του Revel, όπου ήταν πολύ 
δημοφιλής και αξιαγάπητος. Όταν πέθανε το 1850 τον έκλαψε όλη η επαρχία και 
ετάφη με τιμές στον ναό του Vichygorod 
 

 
 

Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου κατά Garneray. Έργο Κων. Βολανάκη.  
Συλλογή ΝΜΕ 
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 Πολλά έχουν γραφεί για τις συγκυρίες που οδήγησαν στη ναυμαχία του Ναβαρίνου. 
Όπως παραδείγματος χάριν ότι στις 16 Οκτωβρίου, τέσσερις μόλις μέρες προ της 
ναυμαχίας, είχαν αποσταλεί καινούργιες οδηγίες προς τον Κόδρινγκτον από τη νέα 
κυβέρνηση της Αγγλίας, οδηγίες που εμπόδιζαν  πολύ περισσότερο τη δυνατότητα 
εμπλοκής του σε εχθροπραξίες. Με τις ταχύτητες όμως διαβιβάσεως των εντολών που 
επικρατούσαν εκείνη την εποχή, όπως γίνεται κατανοητό, δεν έφτασαν έγκαιρα. Σε 
συγκυρίες επίσης θα πρέπει να αποδοθεί και το φιλελληνικό πνεύμα από το οποίο 
διεπόταν ο Γεώργιος Κάνινγκ, πρώτα Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας και μετά, κατά 
την κρισιμότερη περίοδο, Πρωθυπουργός της χώρας. Αλλά και ο εξάδελφός του, 
Στράτφορντ Κάνινγκ, Πρεσβευτής της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη, από ανάλογο 
πνεύμα διεπόταν και ήταν αυτός που ενεθάρρυνε τον Κόδρινγκτον να ερμηνεύσει κατά 
στρατιωτικό τρόπο τις ασαφείς εντολές που του είχαν δοθεί. Τέλος αρκετά έχουν γραφεί 
για τη φυσιογνωμία του ίδιου του Κόδρινγκτον, τον φιλελληνισμό του και την αυστηρή 
στρατιωτική του ιδιοσυγκρασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως έγραφε στη γυναίκα του, 
την παραμονή της εισόδου στον όρμο του Ναβαρίνου διάβαζε τη διεξαγωγή της μάχης 
και της ναυμαχίας της Σφακτηρίας που έλαβε χώρα το 425 π.Χ. μεταξύ Αθηναίων και 
Σπαρτιατών κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. 
 Η αλήθεια είναι πως η ιστορία γράφεται από συγκυρίες, συμπτώσεις και 
ανθρώπους με αδυναμίες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το γεγονός παραμένει πως η 
ναυμαχία του Ναβαρίνου που πραγματοποιήθηκε λόγω των ασαφών οδηγιών που είχαν 
δοθεί σε ένα ικανό και στρατιωτικά διαπαιδαγωγημένο Ναύαρχο αποτέλεσε τον επίλογο 
της ελληνικής επανάστασης και οδήγησε στη δημιουργία της μικρής μεν, αλλ’ επιτέλους 
ελεύθερης Ελλάδας.   
 Οι τρεις Δυνάμεις, οι στόλοι των οποίων συμπαρατάχθηκαν στο Ναβαρίνο, είδαν 
από λίγο διαφορετική οπτική γωνία η καθεμία το αποτέλεσμα της ναυμαχίας και την 
επίδραση που είχε στην απελευθέρωση της Ελλάδας. 

 Ο Άγγλος ιστορικός Richard Clogg  στην εισαγωγή της μονογραφίας του για τον 
ελληνικό αγώνα της ανεξαρτησίας, παραθέτοντας την αγγλική τοποθέτηση, γράφει ότι : 
«Η συντριβή του αιγυπτιακού στόλου στο Ναβαρίνο, σε τελική ανάλυση εξασφάλισε την 
επιτυχή έκβαση του ελληνικού ζητήματος» 

 Η γαλλική οπτική ήταν ότι αναμφίβολα η ναυμαχία του Ναβαρίνου διαδραμάτισε 
αποφασιστικό ρόλο στην έκβαση του ελληνικού πολέμου για ανεξαρτησία, διότι από 
στρατιωτικής απόψεως βελτίωσε τη θέση των ελλήνων. Μετά όμως απ’ αυτήν το 
μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας εξακολουθούσε να παραμένει στα χέρια των τουρκο – 
αιγυπτιακών δυνάμεων. Μόλις το φθινόπωρο του 1828, μετά την απόβαση του γαλλικού 
εκστρατευτικού σώματος στον Μοριά, υπό τον Στρατηγό Μαιζόν (Nicolas-Joseph 
Maison), τα στρατεύματα των κατακτητών εγκατέλειψαν την Πελοπόννησο. 

 Τέλος η ρωσική άποψη είναι πως η απόβαση του Maison στην  Πελοπόννησο 
πραγματοποιήθηκε μετά την έναρξη του ρωσο-τουρκικού πολέμου των ετών 1828 – 
1829 και υπήρξε άμεσο αποτέλεσμα αυτού. Είναι γεγονός και πρέπει να λαμβάνεται υπ’ 
όψιν ότι μετά το Ναβαρίνο και μέχρι την έναρξη του ρωσο-τουρκικού πολέμου η Πύλη 
διέθετε αρκετές στρατιωτικές δυνάμεις ώστε να προβεί σε νέες προσπάθειες πλήρους 
κατάπνιξης της εξέγερσης των ελλήνων. Ήταν ο ρωσο-τουρκικός πόλεμος που έλυσε 
σαν τον γόρδιο δεσμό με το σπαθί τις ατελείωτες διαπραγματεύσεις και ήταν η Συνθήκη 
της Αδριανουπόλεως της 2ας Σεπτεμβρίου 1829 που αναγνώρισε, για πρώτη φορά, την 
αυτονομία της Ελλάδας. 

 

Όλοι, ωστόσο, οι ιστορικοί συμπίπτουν ότι παρά τον σημαντικό ρόλο της 
εξωτερικής βοήθειας, η απελευθέρωση αυτή υπήρξε πριν απ’ όλα έργο των ιδίων 
των ελλήνων και αποτέλεσμα των ατελείωτων ποταμών αίματος και θυσιών που 
υπέστησαν. 


