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Αντιναύαρχος ε.α. Δρ. Στυλιανός Πολίτης 

Η Δράση του Ναυτικού 

στους Βαλκανικούς Πολέμους 

 

Ο πρώτος Βαλκανικός Πόλεμος ήταν μεταξύ της Βαλκανικής Συμμαχίας, δη-

λαδή της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Μαυροβουνίου και Σερβίας κατά της Τουρκίας η ο-

ποία νικήθηκε χάνοντας το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας καθώς και ένα σημα-

ντικό μέρος της Θράκης. Ο δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος έγινε για μοίρασμα των 

εδαφών με ηττημένη τη Βουλγαρία. Στον πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο ο ρόλος της Ελ-

λάδας ήταν ο σημαντικότερος. Ο Στόλος μας, αν και πολύ μικρότερος του αντιστοί-

χου Τουρκικού, εξασφάλισε τις στρατιωτικές μετακινήσεις των συμμάχων στο Αιγαίο 

και δεν επέτρεψε την έγκαιρη από θαλάσσης μεταφορά των Τουρκικών χερσαίων δυ-

νάμεων στην Μακεδονία, σε μια εποχή που η από ξηράς μεταφορά των στρατευμά-

των ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και παρουσίαζε απίστευτες για τα σημερινά δεδομέ-

να δυσκολίες1. Ο δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος δεν είχε συγκρούσεις στη θάλασσα. 

Παρ’ όλα αυτά το Ναυτικό μας δεν έμεινε σε αδράνεια. Τα πλοία μας παραπλέοντας 

τα παράλια υποστήριξαν με πυροβολικό τις χερσαίες επιχειρήσεις. Επίσης τα ναυτικά 

αγήματα πολέμησαν στη ξηρά και στους δύο πολέμους σε συνεργασία με το Στρατό 

Ξηράς ή και μεμονωμένα αποδεικνύοντας ότι ο Έλληνας Ναύτης δεν είναι ικανός μα-

χητής μόνο στη θάλασσα.  

 

                                                             

1 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Ελληνικός Στόλος διέθετε 4 θωρηκτά συνολικού εκτοπίσματος 24.380 

τον. με 26 πυροβόλα έναντι 6 θωρηκτών του Τουρκικού Στόλου συνολικού εκτοπίσματος 34.140 τον. 

με 36 πυροβόλα, καθώς και 19 μικρότερα πλοία συνολικού εκτοπίσματος 8.300 τον. με 73 πυροβόλα 

έναντι 22 αντιστοίχων Τουρκικών πλοίων συνολικού εκτοπίσματος 13.800 τον. με 106 πυροβόλα. Ο 

Ελληνικός Στόλος όμως διέθετε και ένα υποβρύχιο το ΔΕΛΦΙΝ. Ήταν το πρώτο στην Ιστορία που 

λάμβανε μέρος σε πολεμικές επιχειρήσεις. 
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Πρώτος στόχος του Ναυτικού ήταν η Λήμνος. Ο όρμος του Μούδρου ήταν το 

πιο κατάλληλο ορμητήριο για το Στόλο σαν ασφαλές αγκυροβόλιο ακριβώς απέναντι 

από τα Δαρδανέλια. Η απελευθέρωση της πραγματοποιήθηκε με αποβίβαση μιας δι-

λοχίας πεζικού ενισχυμένης με αποβατικά αγήματα από τα πλοία και δύο αποβατικά 

πυροβόλα από τον ΑΒΕΡΩΦ τις πρωινές ώρες της 8ης Οκτωβρίου. Υπήρξε σθεναρά 

αντίσταση της μικρής τουρκικής φρουράς που ενισχύθηκε σημαντικά από 1500 περί-

που ένοπλους Τούρκους, κατοίκους του νησιού. Το βράδυ της ιδίας μέρας όμως ο ε-

πικεφαλής του αποβατικού αγήματος Λοχαγός Ιουλιανός Κονταράτος εξουδετέρωσε 

πλήρως την τουρκική αντίσταση συλλαμβάνοντας αιχμάλωτο και τον επικεφαλής 

Μουτεσαρίφη2.  

Με ορμητήριο το Μούδρο άρχισαν οι πρώτες επιχειρήσεις απελευθερώσεως 

των νησιών του Βορείου Αιγαίου, ενώ ομάδα πλοίων φρουρούσε την έξοδο των Δαρ-

δανελλίων. Στις 18 Οκτωβρίου η 2α Μοίρα του Στόλου υπό τον Πλοίαρχο Πέτρο Γκί-

νη αποβίβασε άγημα με επικεφαλής το Λοχαγό Ι. Κονταράτο και απελευθέρωσε την 

Θάσο. Στο μεταξύ η 1η Μοίρα με επικεφαλής τον ίδιο τον Αρχηγό του Στόλου Παύλο 

Κουντουριώτη επί του Θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ3 έπλευσε στην Ίμβρο όπου αποβίβασε 

άγημα υπό τον Υποπλοίαρχο Παντελεήμονα Χορν και την απελευθέρωσε. Ταυτόχρο-

να το Ανιχνευτικό ΚΑΝΑΡΗΣ και το Τορπιλοβόλο 14 απελευθέρωσαν τον Άγιο Ευ-

στράτιο. Τη νύκτα της 18ης Οκτωβρίου, λίγο πριν τα μεσάνυκτα, το Τορπιλοβόλο 11 

με Κυβερνήτη τον ανιψιό του Κουντουριώτη, Υποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση εισέ-

πλευσε απαρατήρητο στον όρμο Θερμαϊκού όπου ναυλοχούσε η τουρκική Θωρακο-

βαρίδα ΦΕΤΙΧ ΜΠΟΥΛΕΝ (FETIH-Y- BOULEND). Εκτόξευσε τρείς τορπίλες εκ 

των οποίων οι δύο βρήκαν το στόχο τους και το εχθρικό πλοίο βυθίστηκε. Το τορπι-

                                                             
2 Οθωμανός αξιωματούχος της επαρχιακής διοίκησης, που είχε την ευθύνη ενός μουτεσαριφλικιού, 

δηλαδή μια διοικητική μονάδα μεσαίου μεγέθους που αντικατέστησε το σαντζάκι κατά την Ύστερη 

Οθωμανική περίοδο, μετά τη διοικητική μεταρρύθμιση του 1864.  

3 Ο ΑΒΕΡΩΦ ήταν ένα υπερσύχρονου και πολύ αξιόμαχου πλοίο για την εποχή του. Οι διαπραγμα-

τεύσεις για την αγορά του στο Λιβόρνο έγιναν από τον Πλωτάρχη Πανταλέοντα Κοντόσταυλο ο οποί-

ος προσποιήθηκε ότι θέλει και εκείνος αυτό που του αναλογούσε, δηλαδή τη «μίζα» του και ήταν 

σκληρότατος στις απαιτήσεις του. Όταν του ανακοινώθηκε όμως ένα αρκετά γενναίο ποσό, αυτός αρ-

νήθηκε να το πάρει και ζήτησε να εκπέσει από την αρχικά συμφωνηθείσα τιμή του πλοίου. Με αυτό 

τον τρόπο μας στοίχησε αρκετά φθηνότερα αυτό το πλοίο!. Στη συνέχεια ο Κοντόσταυλος εξελέγχει 

βουλευτής αλλά σύντομα παραιτήθηκε επανερχόμενος εθελοντικά στο Ναυτικό λόγω των Βαλκανικών 

Πολέμων. Συμμετείχε με ηρωισμό σε όλες τις επιχειρήσεις σαν Κυβερνήτης του Θωρηκτού ΥΔΡΑ. 

Μετά τους πολέμους όμως και την επικράτηση του Βενιζέλου φυλακίστηκε ως βασιλικός στο Ιτζεδδίν 

και πέθανε από τις κακουχίες σαν έγκλειστος στην Αίγινα σε ηλικία 55 ετών. 
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λοβόλο εξερχόμενο του όρμου βομβάρδισε με το μικρό πυροβόλο τις τουρκικές 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις του φρουρίου Καραμπουρνού για να ικανοποιηθεί και η 

επιθυμία του Υπάρχου Σημαιοφόρου Δημητρίου Χατζίσκου που χειριζόταν το πυρο-

βόλο. Στις 19 του μηνός απελευθερώθηκε από την 1η Μοίρα η Σαμοθράκη και στις 22 

Οκτωβρίου το Ανιχνευτικό ΙΕΡΑΞ κατέπλευσε στα Ψαρά. Ο Τούρκος Μουδίρης4 

βλέποντας ότι η αντίσταση ήταν μάταιη σκέφθηκε να εκβιάσει την κατάσταση, απει-

λώντας σε βάρος των κατοίκων του νησιού. Ευτυχώς ο απόγονος των Ψαριανών η-

ρώων Αντιπλοίαρχος Αντώνιος Βρατσάνος Κυβερνήτης του ΙΕΡΑΞ, είχε εντοπίσει 

την οικία του Μουδίρη όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι Τούρκοι στρατιώτες και τους 

εξουδετέρωσε με τρείς βολές πυροβόλου φονεύοντας και το Μουδίρη. Με αυτό τον 

τρόπο απελευθερώθηκαν και τα Ψαρά. Δύο μέρες μετά στις 24 Οκτωβρίου, ο Ναύαρ-

χος αποφάσισε να ελευθερώσει την Τένεδο όπου κατέπλευσε με το Θωρηκτό ΑΒΕ-

ΡΩΦ και τα αντιτορπιλικά ΔΟΞΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΝΑΥΚΡΑΤΟΥΣΑ καθώς και το ανι-

χνευτικό ΙΕΡΑΞ. Από την Τένεδο μέσω Τούρκου τηλεγραφητή ο Κουντουριώτης έ-

στειλε στην Κωνσταντινούπολη στα γαλλικά το παρακάτω προκλητικό μήνυμα: «Α-

ποβιβάσας τα στρατεύματα μου και καταλαβών την νήσον αναμένω στόλον υμών». Ο 

Τουρκικός Στόλος όμως άργησε πολύ να το αποτολμήσει.  

Το Άγιο Όρος απελευθερώθηκε από τον Τουρκικό ζυγό στις 2 Νοεμβρίου 

1912 όταν το Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ, το Αντιτορπιλικό ΘΥΕΛΛΑ και τα Ανιχνευτικά 

ΙΕΡΑΞ και ΠΑΝΘΗΡ αγκυροβόλησαν στον όρμο της Δάφνης και αποβίβασαν στην 

ξηρά ναυτικά αγήματα. Η κίνηση έγινε εσπευσμένα γιατί οι Βούλγαροι σε συνεννόη-

ση με ομοεθνείς τους μοναχούς της Μονής Ζωγράφου ήθελαν να μας προλάβουν. Ο 

Αγηματάρχης «εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων» αιχμαλώτισε τον Τούρκο 

Στρατιωτικό και Πολιτικό Διοικητή, τον Καϊμακάμη5 και τη φρουρά του. Την ώρα 

εκείνη σείονταν χαρμόσυνα τα κωδωνοστάσια των Μονών και στα καταφανέστερα 

σημεία κυμάτιζε υπερήφανα η Γαλανόλευκος. Την επόμενη ημέρα, δηλαδή στις 3 

Νοεμβρίου έγινε σύναξη των αντιπροσώπων από τις Μονές και αναγνωρίσθηκε πα-

νηγυρικά η κυριαρχία του Ελληνικού Κράτους στη Χερσόνησο του Άθου όπου μόνα-

ζαν τότε εννέα με δέκα χιλιάδες μοναχοί. Με την απελευθέρωση ξεκίνησε για τις Ιε-

                                                             
4 Κατώτερος αξιωματούχος της επαρχιακής διοίκησης κατά την Ύστερη Oθωμανική περίοδο, διοικη-

τής ενός μουδιρλικιού που ήταν υποδιαίρεση του καϊμακαμλικιού, supra υποσ. 3. 
5 Πολιτικός και στρατιωτικός αξιωματούχος. Η λέξη προέρχεται από την τουρκική λέξη «Kaymakam» 

και είναι σύνθετη αραβικής προελεύσεως (καΐμ δηλαδή ιστάμενος και μακάμ που σημαίνει διοικητική 

θέση). 
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ρές Μονές μια περίοδος ακμής και προόδου μέσα στο μυσταγωγικό πνεύμα της Ορ-

θοδοξίας. 

Στη συνέχεια στις 4 Νοεμβρίου απελευθερώθηκε από το Αντιτορπιλικό ΘΥ-

ΕΛΛΑ και η Ικαρία. Αν και κανείς δεν είχε αμφισβητήσει την ελληνικότητα των κα-

τοίκων, οι Ικαριώτες έσπευσαν να την επιβεβαιώσουν. Ξέσπασε λοιπόν διχόνοια με-

ταξύ τους για το που θα υψωθεί πρώτα η Σημαία! Ο Κυβερνήτης του πλοίου Αντι-

πλοίαρχος Αλέξανδρος Βλαχόπουλος ξεπέρασε το πρόβλημα υψώνοντας ταυτόχρονα 

και στον Άγιο Κήρυκο και στον Εύδηλο την Ελληνική Σημαία. Έμεναν τώρα τα νη-

σιά του υπόλοιπου ανατολικού Αιγαίου. Ο Ναύαρχος διαφωνώντας με την Πολιτική 

Ηγεσία έδωσε προτεραιότητα στην απελευθέρωση Λέσβου και Χίου. Νωρίς την 8η 

Νοεμβρίου ο Στόλος βρισκόταν έξω από τη Μυτιλήνη. Μαζί του ήταν και τα ατμό-

πλοια ΙΣΜΗΝΗ και ΚΑΛΟΥΤΑΣ όπου είχε επιβιβασθεί ένα Τάγμα. Αμέσως από την 

πόλη ακούσθηκαν κωδωνοκρουσίες και άρχισαν να κυματίζουν σε όλα τα σπίτια ελ-

ληνικές σημαίες. Η βάρκα του ΑΒΕΡΩΦ που είχε αποσταλεί με λευκή σημαία επέ-

στρεψε φέρουσα το Μητροπολίτη, το Δήμαρχο και τον Μουτεσαρίφη. Ο Ναύαρχος 

έδωσε τετράωρο προθεσμία για να απομακρυνθούν οι Τούρκοι. Ο Τουρκικός Στρατός 

οχυρώθηκε στα υψώματα της νήσου αμυνόμενος μέχρι της 5ης Δεκεμβρίου.  

Την περίοδο εκείνη η δόξα του Νικολάου Βότση που τον ονόμαζαν «νέο Κα-

νάρη», «ούκ έα καθεύδειν» τους συναδέλφους του. Ειδικά τον Υποπλοίαρχο Περικλή 

Αργυρόπουλο6, Κυβερνήτη του Τορπιλοβόλου 14, που παρέμενε ανικανοποίητος πα-

ρά τα κατορθώματα στις επιχειρήσεις της Κρήτης με το Θωρηκτό ΥΔΡΑ το 1897 και 

τη συμβολή του τον περασμένο Οκτώβριο στην απελευθέρωση του Αγίου Ευστρατί-

ου. Βρισκόμενος λοιπόν στη Λέσβο με τα άλλα καράβια, ζήτησε από τον Ναύαρχο να 

κάνει και αυτός κάτι ανάλογο. Η απάντηση ήταν αρνητική. Τότε έμαθε ο Αργυρό-

πουλος ότι ήταν αγκυροβολημένη σε πολεμική ετοιμότητα στον όρμο Κυδωνιών (Αϊ-

βαλί) μια Τουρκική Κανονιοφόρος, η TRABZON (Τραπεζούς). Αυτό ήταν ένα ολο-

καίνουργιο σκάφος από χάλυβα μεγάλου μεγέθους και με άριστο εξοπλισμό. Στην 

πλώρη του υπήρχε ένα ταχυβόλο πυροβόλο και δύο τετράκανα μυδραλιοβόλα στη 

πρύμνη. Όταν λοιπόν διετάχθη το τορπιλοβόλο να φύγει από τη Μυτιλήνη και να επι-

                                                             

6 Σαν Ανθυποπλοίαρχος είχε παίξει σημαντικό ρόλο στο παρασκήνιο αγοράς του ΑΒΕΡΩΦ. Επειδή τα 

χρήματα από κληροδότημα του Γεωργίου Αβέρωφ ήταν λιγότερα από τα μισά για την απόκτηση ενός 

τέτοιου πλοίου, ο Αργυρόπουλος εξασφάλισε τα υπόλοιπα χρήματα από την Εθνική Τράπεζα μεσολα-

βώντας στον θείο του Νάνο Βαλαωρίτη που ήταν Διοικητής της.  
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στρέψει στον Μούδρο, ο Αργυρόπουλος ενεργώντας αυτοβούλως και με τη βοήθεια 

ενός πατριώτη ψαρά που ήξερε καλά τα νερά του όρμου, εισήλθε τη νύκτα της 9η 

προς 10η Νοεμβρίου στο όρμο Κυδωνίων και αντιμετωπίζοντας τα πυρά των παρα-

κτίων πυροβόλων, πλησίασε το τουρκικό πλοίο. Ο Ύπαρχος Σημαιοφόρος Χριστόφο-

ρος Κονιάλης, επικεφαλής αγήματος, κατέλαβε το πλοίο παρά το καταιγιστικό πυρ 

από τη ξηρά. Οι Τούρκοι πλην του Κυβερνήτη που κλειδώθηκε στο δωμάτιο του, 

διέφυγαν δια θαλάσσης. Οι Έλληνες προσπάθησαν να βάλουν μπρός τις μηχανές για 

να το πάρουν μαζί τους αλλά το πλοίο άρχισε να γεμίζει νερά καθώς οι Τούρκοι ε-

γκαταλείποντας το πλοίο είχαν ανοίξει τους κρουνούς για να βυθιστεί. Ο Αργυρόπου-

λος αναγκάστηκε να ανακαλέσει το άγημα αλλά σκέφθηκε και τον Τούρκο Κυβερνή-

τη. Διέταξε τον Ύπαρχο να του γνωστοποιήσει ότι το πλοίο του βυθίζεται και ότι εί-

ναι ελεύθερος να φύγει. Ο Σημαιοφόρος Κονιάλης κτύπησε την πόρτα και του μίλησε 

γαλλικά. Ο Τούρκος απάντησε και εκείνος στα γαλλικά, του είπε ότι εκείνος έδωσε 

την εντολή για την αυτοβύθιση του πλοίου και τον ευχαρίστησε για τις καλές προθέ-

σεις του, αρνήθηκε όμως να εξέλθει από το πλοίο του παρά την επιμονή του Κονιάλη 

που επανέλαβε πολλές φορές ότι θα τον αφήσουν να φύγει ανενόχλητος. Μετά από 

αυτό το άγημα επέστρεψε στο τορπιλοβόλο το οποίο απομακρύνθηκε. Επειδή ο Έλ-

ληνας Κυβερνήτης δεν γνώριζε τα βάθη και ανησυχώντας μην το εχθρικό πλοίο δεν 

βυθιστεί πλήρως και οι Τούρκοι το ξαναχρησιμοποιήσουν το τορπίλισε. Αξίζει εδώ 

να σημειωθεί ότι ο Περικλής Αργυρόπουλος κάποια στιγμή μετά, έγραψε γράμμα 

στους γονείς του Τούρκου Κυβερνήτη εξιστορώντας τα συμβάντα καθώς και την επι-

μονή του γιού τους να παραμείνει στο πλοίο. Οι Τούρκοι γονείς τον ευχαρίστησαν 

που είχε την καλή πρόθεση να τον αφήσει να φύγει αλλά δήλωσαν ότι είναι υπερήφα-

νοι για την επιλογή του που έμεινε πιστός στο ιερό καθήκον του. 

Επόμενος στόχος του Στόλου μας ήταν η απελευθέρωση της Χίου. Στο νησί 

αυτό υπήρχε ισχυρά εχθρική στρατιωτική δύναμη 2500 ανδρών πεζικού καθώς και 

αξιόμαχου πυροβολικού υπό το Συνταγματάρχη Ζιχνή Βέη που είχε οργανώσει σχο-

λαστικά την παράκτιο άμυνα με οχυρά κατά μήκος των ακτών. Ο τουρκικός στρατός 

είχε εφόδια αρκετά για να αντιμετωπίσει πολιορκία ενός έτους. Η ναυτική μας δύνα-

μη ενισχύθηκε με δύο τάγματα πεζικού και πυροβολικό υπό το Συνταγματάρχη Νικό-

λαο Δελαγραμμάτικα. Σε αυτή προσετέθη και ναυτικό άγημα δυνάμεως λόχου υπό 

τον Υποπλοίαρχο Ιωάννη Δεμέστιχα. Στις 11 Νοεμβρίου τα πλοία μας έφθασαν στη 

Χίο. Ο Τούρκος Διοικητής αρνήθηκε να παραδώσει την Χίο και οι Ελληνικές Δυνά-
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μεις με την υποστήριξη του ναυτικού πυροβολικού ξεκίνησαν την απόβαση στη θέση 

Κοντάρι η οποία ήταν καταλληλότερη αλλά τη φρουρούσε ισχυρή τουρκική δύναμη 

και προστατευόταν από τις πυροβολαρχίες στα γύρω υψώματα. Η αντίσταση των 

Τούρκων κάμφθηκε και την επομένη μέρα το πρωί είχε απελευθερωθεί η πόλη της 

Χίου. Το υπόλοιπο νησί όμως τουρκοκρατείτο. Οι μάχες με τους Τούρκους ήταν συ-

νεχείς και διήρκεσαν μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου όταν ο Ζιχνή Βέης κυκλώθηκε από τις 

ελληνικές δυνάμεις και αναγκάσθηκε να παραδοθεί. Το ναυτικό άγημα ανέλαβε τις 

δυσκολότερες αποστολές και επιτέλεσε το καθήκον του με ηρωισμό και αυταπάρνη-

ση. Ο Υποπλοίαρχος Ι. Δεμέστιχας τραυματίσθηκε και έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι ο 

Ανθυποπλοίαρχος Νικόλαος Ρίτσος και ο Ναυτικός Δόκιμος Ιωάννης Παστρικάκης 

καθώς και είκοσι ακόμα ναύτες. 

 Το Ναυτικό μας δεν δρούσε μόνο στο Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο. Στις 15 Νο-

εμβρίου του 1912, ο Διοικητής Ομάδας Ατμομυοδρομώνων της Μοίρας Ιονίου, Αντι-

πλοίαρχος Κωνσταντίνος Γεωργαντάς, επιβαίνων του Ατμομυοδρόμωνος ΠΗΝΕΙΟΣ 

όπου ήταν Κυβερνήτης ο Πλωτάρχης Αναστάσιος Ανδρεάδης, απελευθέρωσε τη νή-

σο Σάσωνα μπροστά στον κόλπο Αυλώνος, το «Γιβλατάρ» της Αδριατικής όπως απο-

καλέστηκε αργότερα. Ένα νησί με την τεράστια στρατηγική αλλά και οικονομική ση-

μασία ειδικά σήμερα. Η απελευθέρωση γιορτάσθηκε με μεγάλο ενθουσιασμό από τις 

δεκαπέντε ελληνικές οικογένειες κτηνοτρόφων που κατοικούσαν εκεί. Δυστυχώς ό-

μως αυτό δεν κράτησε για πολύ. Ενώ βρισκόταν στην εξουσία η Κυβέρνηση του Ε-

λευθέριου Βενιζέλου, η Ελληνική Βουλή έκανε κάτι το πρωτοφανές: με το Νόμο 272 

της 5ης Ιουνίου του 1914 παραχώρησε τη νήσο Σάσωνα στην Αλβανία!!! Οι δυστυχείς 

κάτοικοι του νησιού αφέθηκαν τελείως απροστάτευτοι και στις 16 Ιουλίου 1914, 

σφαγιάσθηκαν με τον αγριότερο τρόπο!!!  

Στις 20 Νοεμβρίου 1912 είχε συμφωνήσει η Σερβία, η Βουλγαρία και το 

Μαυροβούνιο ανακωχή με την Τουρκία. Οι Τούρκοι από εκείνη τη στιγμή είχαν να 

αντιμετωπίσουν μόνο ένα αντίπαλο την Ελλάδα. Τότε αποφάσισαν να εντείνουν τη 

δραστηριότητα τους στο Αιγαίο απαντώντας στο πραγματικά πολύ προκλητικό τηλε-

γράφημα του Έλληνα Ναυάρχου από την Τένεδο. Στις 3 Δεκεμβρίου ώρα 8.40 το 

πρωί εξήλθε ο κύριος όγκος του Τουρκικού Στόλου από τα Δαρδανέλια με Αρχηγό 

τον Ραμίζ. Ο Ναύαρχος απέπλευσε με τον ΑΒΕΡΩΦ σημαίνοντας πολεμική έγερση 

και εξέπεμψε το σήμα: «Με την δύναμιν του Θεού, τας ευχάς του Βασιλέως μας και εν 

ονόματι του Δικαίου, πλέω μεθ’ ορμής ακαθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης ενα-
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ντίον του εχθρού του Γένους. Υποναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης». Στις 09.05 με 

νέο σήμα του διατάσει «Αρχίσατε πυρ συγχρόνως μετά του Ναυάρχου». Μετά από λίγο 

η τουρκική ναυαρχίδα ΧΑΙΔΕΔΔΙΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣΣΑ αρχίζει να βάλει κατά του Ελ-

ληνικού Στόλου και ταυτόχρονα αρχίζουν και τα άλλα τούρκικα πλοία. Αμέσως αρχί-

ζουν και τα ελληνικά με πρώτο τον ΑΒΕΡΩΦ που μπροστά απ’ όλα τα πλοία αρχίζει 

να καταδιώκει τα εχθρικά που σπεύδουν να σωθούν στον Ελλήσποντο με φοβερή α-

ταξία. Τα τουρκικά πλοία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και έχουν περισσότερους 

από εκατό νεκρούς και τραυματίες. Από την μεριά του Στόλου μας υπάρχει μόνο ένας 

νεκρός και οκτώ τραυματίες.  

Επόμενο σημαντικό γεγονός ήταν η ναυμαχία της Λήμνου. Στο μεσοδιάστημα 

είχαν σημειωθεί απλά και μόνο αψιμαχίες καθώς τα τουρκικά πλοία κρύβονταν στα 

Δαρδανέλλια μόλις τα πλησίαζαν απειλητικά τα ελληνικά. Στις 9 Δεκεμβρίου 1912 

είχαμε την πρώτη στην παγκόσμια ιστορία τορπιλική επίθεση από υποβρύχιο. Ήταν 

από το Υποβρύχιο ΔΕΛΦΙΝ που ενώ βρισκόταν κοντά στις νήσους Μαυριές, εξαπέ-

λυσε τορπίλη κατά του τουρκικού Καταδρομικού MEΤΖΗΤΙΕ. Ατυχώς η τορπίλη δεν 

βρήκε το στόχο της γιατί βυθίσθηκε επειδή είχε γεμίσει νερό λόγω κακής στεγανότη-

τας. Ανήμερα την πρωτοχρονιά του 1913 εξήλθαν πάλι τουρκικά πλοία για να επι-

στρέψουν στο Ναγαρά.7 Η αρχαία Άβυδος λόγω κακοκαιρίας εκτός από το Θωρηκτό 

ΧΑΜΗΔΙΕ που με Κυβερνήτη τον Ρεούφ Βέη, τη νύκτα με πολύ κακές συνθήκες 

καιρού και ορατότητας διέφυγε της προσοχής των πλοίων που παρακολουθούσαν, 

έφθασε μέχρι το Άγιο Όρος και μετά στράφηκε προς νότο κατευθυνόμενο προς Σύρο 

όπου βρισκόταν με βλάβη το εύδρομο βοηθητικό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ με κυβερνήτη τον 

Πλωτάρχη Λυκούργο Τσουκαλά. Πράγματι την επομένη ημέρα το τουρκικό πλοίο 

έφθασε προ του λιμένος της Σύρου και βομβάρδισε το ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ανάστατο το 

Υπουργείο δίνει διαταγή στον Κουντουριώτη να κινηθεί με τον ΑΒΕΡΩΦ και όλα 

πλοία κατά του ΧΑΜΗΔΙΕ. Ο Ναύαρχος όμως για άλλη μια φορά είχε αντίθετη γνώ-

μη. Πολύ σωστά είχε καταλάβει ότι αυτό που ήθελαν οι Τούρκοι ήταν ο αντιπερισπα-

σμός με σκοπό να εγκαταλείψουν οι καλύτερες μονάδες τις προσβάσεις των Δαρδα-

νελίων για να μπορέσει στη συνέχεια να εξέλθει ο Τουρκικός Στόλος στο Αιγαίο και 

να κερδίσει την κυριαρχία. Η κρίση του Κουντουριώτη αποδείχθηκε ορθή και η ανυ-

πακοή του σωτηρία. Πράγματι ο Αρχηγός του Τουρκικού Στόλου Ταχήρ που αντικα-

                                                             

7 Η αρχαία Άβυδος. 
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τέστησε τον Ραμίζ, επιβιβάσθηκε στη ναυαρχίδα του και επικεφαλής ολοκλήρου του 

Στόλου εξήλθε στις 4 Ιανουαρίου του 1913 από τα Δαρδανέλια και κατευθύνθηκε με 

μεγάλη ταχύτητα προς το ελληνικό ορμητήριο του Μούδρου. Ατάραχος ο Κουντου-

ριώτης μόλις πληροφορήθηκε αυτή την επιθετική κίνηση διέταξε τον απόπλου των 

πλοίων του και εξέπεμψε το σήμα: «Ο Ναύαρχος εύχεται την καλήν ημέραν εις τα γεν-

ναία επιτελεία και πληρώματα». Στις 11.35 άρχισε ο Τουρκικός Στόλος να βάλει κατά 

των πλοίων μας. Η απάντηση ήταν άμεση και απόλυτα επιτυχής. Στο ΒΑΡΒΑΡΟΣΑ 

φάνηκαν στις 11.55 μαύροι πυκνοί καπνοί από πυρκαγιές. Ταυτόχρονα εμφανίζονται 

το ίδιο μαύροι πυκνοί καπνοί και στο ΜΕΣΟΥΔΙΕ. Το ΒΑΡΒΑΡΟΣΣΑ πλήττεται για 

άλλη μια φορά. Ο Τουρκικός Στόλος τρέπεται σε άτακτο φυγή. Ο Στόλος μας με επι-

κεφαλής τον ΑΒΕΡΩΦ, το σεϊτάν βαπόρ όπως τον αποκαλούσαν οι Τούρκοι, τον κα-

ταδιώκει. Οι Τούρκοι ταπεινωμένοι εισέρχονται στα Δαρδανέλλια με τελευταίο το 

ΤΟΥΓΡΟΥΤ ΡΕΙΣ που δεχόμενο καταιγιστικό πυρά από τον ΑΒΕΡΩΦ άρχισε να 

γέρνει επικίνδυνα. Οι ζημιές στα Τουρκικά πλοία ήταν τεράστιες καθώς και οι απώ-

λειες σε προσωπικό. Από τη δική μας πλευρά είχαμε μόνο κάποιες ασήμαντες ζημιές 

στο κατάστρωμα της ναυαρχίδας και ένα μόνο τραυματία. Με αυτή τη ναυμαχία που 

ουσιαστικά ήταν η συνέχεια της πρώτης εδραιώθηκε η στρατιωτική κυριαρχία μας 

στο Αιγαίο. Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε ότι ο Κουντουριώτης διευθύνο-

ντας από τον ΑΒΕΡΩΦ τις επιχειρήσεις του Στόλου έφερε με ευλάβεια ένα Σταυρό 

από Τίμιο Ξύλο και πριν από κάθε αναμέτρηση ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Δάφνος 

τελούσε αγιασμό και ευλογούσε τα πληρώματα. 

Το Ναυτικό όμως δεν είναι μόνο τα πλοία και τα ναυτικά αγήματα. Είναι και 

η ναυτική αεροπορία. Τη περίοδο εκείνη λοιπόν είχε αρχίσει και η δημιουργία της 

Αεροπορίας Ναυτικής Συνεργασίας με πρωτοπόρο τον Υπολοχαγό Δημήτριο Καμπέ-

ρο που είχε μετατρέψει το αεροσκάφος ΔΑΙΔΑΛΟΣ σε υδροπλάνο. Στις 17 Νοεμβρί-

ου του 1912 καθελκύστηκε στο Παλαιό Φάληρο ένα άλλο υδροπλάνο διθέσιο γαλλι-

κής κατασκευής που το βάφτισαν ΝΑΥΤΙΛΟ και το παρέλαβε ο Υπολοχαγός Μιχαήλ 

Μουτούσης. Ο Ναύαρχος ήταν ενθουσιασμένος και αμέσως του ανέθεσε μια αποστο-

λή που ήταν διεθνώς η πρώτη αεροπορική αποστολή ναυτικής συνεργασίας. Ξεκίνησε 

στις 24 Ιανουαρίου του 1913 όταν το υδροπλάνο μας με πλήρωμα το Μουτούση και 

το Σημαιοφόρο Αριστείδη Μωραϊτίνη, έχοντας πλήρη φόρτο καυσίμων και τέσσερις 

βόμβες ελληνικής κατασκευής αποθαλασσώθηκε από το Μούδρο με προορισμό να 

πετάξει μέσα από τον Ελλήσποντο, στην κατεχόμενη από τους Τούρκους περιοχή. Ο 
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ΝΑΥΤΙΛΟΣ πέταξε πάνω από τη Σαμοθράκη και στη συνέχεια περνώντας την Ίμβρο 

κατευθύνθηκε στο Κούμ Καλεσσί. Όταν έφθασε στο ακρωτήριο Σούβλα της Καλλι-

πόλεως, το σημερινό Μπουγιούκ Κεμικλί Μπουρνού, προχώρησε προς τη Μάδυτο. 

Στη συνέχεια έφθασε στο Ναγαρά, στο σημερινό Μπουγάζ – Χισάρ και από εκεί 

πλησίασε τον Τουρκικό Ναύσταθμο. Ο Μωραϊτίνης άρχισε να κρατά σημειώσεις και 

να ετοιμάζει πρόχειρα σχεδιαγράμματα καταγράφοντας τις πληροφορίες του. Αφού 

ολοκληρώθηκε η παρατήρηση, ο ΝΑΥΤΙΛΟΣ κατέβηκε χαμηλότερα για να ρίξει τις 

βόμβες του. Οι βόμβες βρήκαν με επιτυχία τους στόχους τους και προκάλεσαν ζημιές 

στα εχθρικά πλοία και στις εγκαταστάσεις του Τουρκικού Ναυστάθμου. Μετά απ’ 

όλα αυτά, το υδροπλάνο πήρε το δρόμο της επιστροφής ενώ δεχόταν πυκνά πυρά από 

τους Τούρκους. Φθάνοντας έξω από τα Στενά το περίμενε το ΒΕΛΟΣ. Η εμφάνιση 

του υδροπλάνου χαιρετήθηκε με ζητωκραυγές από το πλήρωμα. Όμως σε λίγο το υ-

δροπλάνο άρχισε να χάνει ύψος και σε λίγο αναγκάσθηκε να προσθαλασσωθεί. Ο κι-

νητήρας του είχε υποστεί βλάβη. Ευτυχώς όμως που εκδηλώθηκε μακριά από τον ε-

χθρό και κοντά στο φίλιο πλοίο που διέσωσε τους τολμηρούς αεροπόρους και ρυ-

μούλκησε το αεροσκάφος για να επισκευασθεί!  

 

Ο Δεύτερος Βαλκανικός Πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας δεν είχε 

αντίπαλο στη θάλασσα. Το Ναυτικό μας όμως δεν μπορούσε να αρκεσθεί στο βοηθη-

τικό ρόλο υποστηρίζοντας με το πυροβολικό του το Στρατό Ξηράς σε παράκτιες επι-

χειρήσεις του, ούτε στην αποστολή αγημάτων από τα πλοία για απελευθέρωση παρα-

κτίων περιοχών όπως έγινε στην Καβάλα στις 27 Ιουνίου 1913. Αποφάσισε να βγει 

πιο δυναμικά στη στεριά. Στα μέσα Μαΐου του 1913 συγκροτήθηκε ένα ναυτικό άγη-

μα αρχικά από δυο τάγματα και αργότερα από τρία. Επανδρώθηκε από έμπειρους σε 

αποβατικές επιχειρήσεις ναυτικούς του προηγουμένου πολέμου και συμπληρώθηκε 

από το προσωπικό των υπό επισκευή πλοίων, από το προσωπικό των βοηθητικών 

πλοίων καθώς και από εφέδρους. Συμμετείχε με γενναιότητα σε όλες τις επιχειρήσεις 

του Στρατού Ξηράς κατά των Βουλγάρων και έδειξε ότι το Ναυτικό μπορεί να μάχε-

ται παντού και πάντα. 
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