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Την επαύριο της Ανατολικής

Κρίσης του 1875-1878 και της

αποµάκρυνσης των Μεγάλων

∆υνάµεων της ∆ύσης από το δόγµα

του σεβασµού της εδαφικής

ακεραιότητας της Οθωµανικής

Αυτοκρατορίας οι κυβερνήσεις

Τρικούπη στήριξαν στην κυριαρχία

της θάλασσας την ανανεωµένη,
αλυτρωτική πολιτική της Ελλάδας.
Για το λόγο αυτό δεκαπλασιάστηκε

η οπλική ισχύς του ελληνικού

ναυτικού κατά τη δεκαετία 1882-
1892, εκσυγχρονίσθηκε η ναυτική

εκπαίδευση και οργάνωσή του και

ακολουθήθηκαν οι διεθνείς

τεχνολογικές και στρατηγικές

τάσεις ως προς τη δοµή δυνάµεως

του ελληνικού στόλου. Όσο δηλαδή

η τεχνολογική και τακτική πρόοδος

στη χρήση της τορπίλης επέτασσε

την πρόσκτηση ελαφρών µονάδων

οι αγορές τους διαδέχονταν η µία

την άλλη από το ελληνικό πολεµικό

ναυτικό. Από τη στιγµή όµως που η
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να επωφεληθεί από τα πορίσµατα

του εν εξελίξει πολέµου για τη

βέλτιστη δυνατή διαµόρφωση της

δοµής δυνάµεως του ελληνικού

πολεµικού ναυτικού. Τέλος, η

σηµαντική συµβολή των Ελληνικών

ναυτικών υποδοµών και του

ελληνικού ελαφρού στόλου στο

Συµµαχικό Αγώνα κατά τον Α

Παγκόσµιο Πόλεµο συνέβαλαν

σηµαντικά στα εδαφικά κέρδη που

προέβλεπαν για την Ελλάδα οι

Συνθήκες Ειρήνης που τερµάτισαν

τον πόλεµο αυτό.

Η εισήγηση αυτή εστίασε στη δοµή δυνάµεως του ελληνικού 
πολεµικού ναυτικού, αλλά και στη συµβολή του στην εθνική 
ολοκλήρωση του Ελληνισµού κατά την τεσσαρακονταετία 1878-
1918. 

εµφάνιση ταχύτερων τεχνικών 
πυροβολικής, των ταχυβόλων µετρίου 
διαµετρήµατος και του αντιτορπιλικού, 
έδωσε νέα πίστωση ζωής στο θωρηκτό, 
το ελληνικό ναυτικό στράφηκε προς 
την απόκτηση θωρηκτών µονάδων µε 
την αγορά των Ύδρα, Σπέτσες και 
Ψαρά. 

Η ναυτική υπεροχή που απέκτησε τότε 
η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας είχε 
σοβαρό δηµοσιονοµικό κόστος και δεν 
αξιοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους 
κατά τη διάρκεια του Ελληνο-
τουρκικού πολέµου του 1897. Το 
αποτέλεσµα ήταν η χώρα να ηττηθεί 
από την Τουρκία και να της επιβληθεί 
∆ιεθνής Οικονοµικός Έλεγχος που ήρε 
τη στάση πληρωµών που είχε κηρύξει 
το Ελληνικό κράτος από το 1893. 
Μέσα στο δυσµενές αυτό πλαίσιο 
προβλήθηκε η προτεραιότητα της 
ανάπτυξης ισχυρού στρατού ξηράς σε 
βάρος του ελληνικού πολεµικού 
ναυτικού, ενώ προκλήθηκε µεγάλη

διελκυστίνδα σχετικά µε τη σκοπιµότητα 
της διαµόρφωσης του ελληνικού στόλου 
στη βάση των θωρηκτών ή των ελαφρών 
µονάδων. 
Στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 
εικοστού αιώνα οι σχετικές συζητήσεις 
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η 
γεωµορφολογία της Ελλάδας και του 
υπόδουλου Ελληνισµού, αλλά και οι 
ανάγκες της ελληνικής επιστράτευσης 
επέτασσαν την ισόρροπη ανάπτυξη των 
δύο κλάδων των ελληνικών ενόπλων 
δυνάµεων. Συµφωνήθηκε επίσης ότι η 
δοµή δυνάµεως του ελληνικού στόλου 
έπρεπε να βασισθεί στο θωρηκτό µε 
ταυτόχρονη όµως πρόσκτηση  ικανού 
αριθµού ελαφρών µονάδων. 

Η πραγµάτωση των ανωτέρω 
συµπερασµάτων έλαβε χώρα, κυρίως, 
την τριετία µεταξύ του Κινήµατος στο 
Γουδί και των Βαλκανικών Πολέµων, 
όταν η χώρα µας απέκτησε το 
θωρακισµένο καταδροµικό Γεώργιος 
Αβέρωφ και πλειάδα ελαφρών µονάδων 
που αξιοποιήθηκαν σηµαντικά κατά τους 
Βαλκανικούς Πολέµους. Η παρεπόµενη 
απελευθέρωση του συνόλου σχεδόν του 
Αιγαίου και του βορείου Ελληνισµού 
από τον τουρκικό ζυγό οδήγησε σε 
ρεβανσιστικές τάσεις την τουρκική 
ηγεσία και για την αντιµετώπιση αυτών 
το ελληνικό πολεµικό ναυτικό 
ενισχύθηκε µε τα θωρηκτά Λήµνος και 
Κιλκίς και το εύδροµο καταδροµικό 
Έλλη λίγο πριν τον Α Παγκόσµιο 
Πόλεµο. Μετά την έκρηξη του πολέµου 
αυτού και την αποµάκρυνση της 
πιθανότητας ελληνοτουρκικού πολέµου 
η ελληνική ηγεσία ακύρωσε το 
πρόγραµµα ναυτικών εξοπλισµών που 
είχε αναλάβει προπολεµικά προτιµώντας 
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