
 

Κεφάλαιο Γ8: Οι αγώνες του Κανάρη 

 

Ερωτήσεις: 

1. Τι ήταν τα πυρπολικά και ποιος ο ρόλος τους στις ναυτικές επιχειρήσεις; 

2. Τι ήταν οι μπουρλοτιέρηδες; Ανάφερε τους πιο γνωστούς. 

3. Τι γνωρίζεις για την πολεμική δράση του Κανάρη; 

4. Ποιο σχέδιο είχε ο Κανάρης και γιατί απέτυχε; 

5. Πως το ελληνικό κράτος αναγνώρισε την προσφορά του Κανάρη; 

6. Τι γνωρίζεις για την καταστροφή των Ψαρών από τους Τούρκους; 

 

Πυρπολικά ή μπουρλότα          

1. Μικρά πλοία (σκάφη) γεμάτα με εκρηκτικά υλικά που τα έσπρωχναν προς τα τουρκικά 

για να τα κάψουν.  

2. Αργότερα πάνω στα πυρπολικά υπήρχαν εθελοντές, οι μπουρλοτιέρηδες, οι οποίοι 

αναλάμβαναν να οδηγήσουν σωστά & αθόρυβα το σκάφος και μόλις πλησίαζε στο 

εχθρικό πλοίο το εγκατέλειπαν. Ο κυβερνήτης έμενε τελευταίος και άναβε το φιτίλι με 

δαυλό. 

3. Χρησιμοποιούνταν και κατά τη διάρκεια της ημέρας σε ναυμαχίες. Με ελιγμούς 

πραγματοποιούσαν επιθέσεις στα εχθρικά πλοία. 

4. Προκαλούσαν τρόμο στους εχθρούς (από τις 59 πυρπολήσεις οι 39 ήταν επιτυχημένες). 

Μπουρλοτιέρηδες: Δ. Παπανικολής (Ψαριανός), Κ. Κανάρης (Ψαριανός) 

Κ. Κανάρης: 

- Αρχικά ήταν στο εμπορικό ναυτικό. 

- Τον Ιούνιο του 1822 ανατίναξε την τουρκική ναυαρχίδα στο λιμάνι της Χίου. Συνολικά 

σκοτώθηκαν 2000 Οθωμανοί ναύτες και στρατιώτες και ο αντιναύαρχος των Τούρκων, 

Καρά Αλής την ώρα που γιόρταζαν το μπαϊράμι (η μεγαλύτερη θρησκευτική εορτή των 

μουσουλμάνων).   

- Πυρπόλησε την αντιναυαρχίδα του τουρκικού στόλου στην Τένεδο. 

- Το 1824 κατέστρεψε 2 τουρκικά πολεμικά πλοία στη Σάμο και στη Μυτιλήνη. 

- Το 1826 τραυματίστηκε και κινδύνεψε να αιχμαλωτιστεί. 

Σχέδιο Κανάρη: 

- Οι Έλληνες να πυρπολήσουν τον αιγυπτιακό στόλο στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας 

(ναυτική βάση Αιγυπτίων).  

- 3 πυρπολικά & 2 πολεμικά πλοία πλησίασαν στην Αλεξάνδρεια. Στο λιμάνι μπήκε μόνο 

ο Κανάρης με το πυρπολικό του αλλά αναγκάστηκε να βάλει πρόωρα φωτιά καθώς: 

1. Ένα γαλλικό πολεμικό πλοίο τον αντιλήφθηκε και τον κανονιοβόλησε. 

2. Ο άνεμος είχε κοπάσει. 

Αναγνώριση Κανάρη: 

- Μετά την απελευθέρωση διορίστηκε αρχηγός του στόλου των πυρπολικών και 

αργότερα έγινε ναύαρχος και πρωθυπουργός. 

- Το όνομά του δόθηκε σε τρία πολεμικά σκάφη. 

Η καταστροφή των Ψαρών (21 Ιουνίου 1824):  Οι Τούρκοι στρατιώτες αποβιβάστηκαν στο 

νησί και το κατέστρεψαν ολοκληρωτικά. Οι μισοί κάτοικοι του νησιού σκοτώθηκαν (15000 

περίπου), άλλοι αιχμαλωτίστηκαν και άλλοι έγιναν πρόσφυγες. 

  


