
Οι αγώνες του Κανάρη 

 

Το μάθημά μας με ερωτήσεις 

• Πώς αντιμετώπιζαν οι Έλληνες καπετάνιοι που είχαν μικρά 

εμπορικά πλοία τα μεγαλύτερα σε όγκο τουρκικά και αιγυπτιακά 

πολεμικά ; 

• Τι ήταν τα πυρπολικά ή μπουρλότα; Με ποιους ήταν 

επανδρωμένα; 

• Πώς δρούσε ένα πυρπολικό; 

• Πώς δρούσε το πυρπολικό κατά τη διάρκεια της μέρας; 

• Ποιοι ήταν οι πιο γνωστοί μπουρλοτιέρηδες; 

• Ποιο ήταν το μεγαλύτερο κατόρθωμα του Κ. Κανάρη με το οποίο 

εκδικήθηκαν οι Έλληνες τους Τούρκους για την καταστροφή της Χίου; 

• Ποια άλλα μεγάλα κατορθώματα έκανε  ο Κ. Κανάρης  τον 

Οκτώβριο του 1821, το 1824 και το 1826 ; 

• Τι  σχέδιο πρότεινε  τον Αύγουστο του 1825 ο Κανάρης  εναντίον 

του αιγυπτιακού στόλου; Πέτυχε το σχέδιό του; Γιατί; 

• Ποια ήταν η πορεία του Κανάρη μετά την απελευθέρωση; 

 

Για να απαντήσετε στις ερωτήσεις σωστά θα δείτε αρχικά την 

παρακάτω παρουσίαση: 

https://www.youtube.com/watch?v=iJK_F8DtlIY 

 

Στη συνέχεια, θα διαβάσετε το βιβλίο σας: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/744/4870,22253/ 

 

Τέλος, θα διαβάσετε τις παρακάτω γραπτές πηγές: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iJK_F8DtlIY
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F114/744/4870,22253/


Ο ναύαρχος Zurien de la Gravière αντιγράφει το ημερολόγιο του 

κυβερνήτη De Viela: 

«Η δυσαναλογία των δυνάμεων τούς παρακίνησε (τους Έλληνες) να 

μετατρέψουν ένα μέρος του στόλου τους σε μπουρλότα. Είχαν γύρω στα 

σαράντα, μερικά απ’ αυτά, πραγματικά τεχνικά επιτεύγματα. Η επίθεση 

εναντίον της ναυαρχίδας του Καρά Αλή πασά και άλλες παρόμοιες 

απόπειρες είχαν εκφοβίσει τους Τούρκους. Γι’ αυτό τα οθωμανικά 

καράβια δεν τολμούν να αράξουν μπροστά στους εχθρούς τους. Νύχτα 

και μέρα βρίσκονται σε συναγερμό και δεν ξέρουν πώς να απαλλαγούν 

από τα ευκίνητα ελληνικά πλοία που τους παρακολουθούν. Δεν μπορείς 

να δεις με αδιαφορία το μαγικό σχηματισμό αυτών των στολίσκων που 

με τόση επιτυχία κατόρθωσαν να παραλύσουν τις οθωμανικές αρμάδες.» 

 

Ο Ι. Μιχαηλίδης περιγράφει την πυρπόληση της ναυαρχίδας 

 «Και ενώ στην ξηρά οι μάχες μαίνονταν, ο οθωμανικός στόλος 

απέπλευσε από την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να συνδράμει τις 

χερσαίες επιχειρήσεις. Το απόγευμα της 6ης Ιουνίου 1822 αρκετοί 

ανώτεροι αξιωματικοί του οθωμανικού ναυτικού είχαν συγκεντρωθεί στη 

ναυαρχίδα του οθωμανικού στόλου "Μανσουρίγιε" για να γιορτάσουν το 

μπαϊράμι. Μέσα στη γενική ευθυμία διέλαθε της προσοχής των 

Οθωμανών η διείσδυση Ελλήνων μπουρλοτιέρηδων, με μπροστάρηδες 

τον Ψαριανό Κωνσταντίνο Κανάρη και τον Υδραίο Ανδρέα Πιπίνο. Οι 

Έλληνες πυρπολητές με παράτολμη γενναιότητα έβαλαν φωτιά και 

κατόρθωσαν να βυθίσουν το καμάρι του οθωμανικού πολεμικού στόλου. 

Περισσότεροι από 2.000 Οθωμανοί ναύτες σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν, 

μάλιστα και ο ίδιος ο ναύαρχος Καρά Αλής ξεψύχησε εκεί. Επρόκειτο 

για ένα καίριο χτύπημα που έκανε θρύψαλα το γόητρο του οθωμανικού 

πολεμικού ναυτικού. Η προσωρινή ελληνική κυβέρνηση με διακήρυξή 

της εξέφρασε τον θαυμασμό και τις ευχαριστίες της προς τους 

μπουρλοτιέρηδες: "Εδείξατε ότι είσθε άξιοι απόγονοι των ηρώων 

εκείνων, όπου επί δέκα χρόνους επέμειναν εις την πολιορκίαν της 

περίφημου Τροίας και την ηνάγκασαν να υποκύψη".» 

Μιχαηλίδης Ι., 1821 Η γέννηση ενός κράτους-έθνους. Ο Αγώνας των Ελλήνων, ΣΚΑΪ-
Βιβλίο, Αθήνα 2010, σ.80. 

 
 

 



Απεικόνιση του Κανάρη και του Καρά Αλή θα βρείτε εδώ 

http://el.travelogues.gr/item.php?view=40712 

και εδώ 

http://www3.ascsa.edu.gr/DesktopModules/GennadiosSearch/Gennadios_more.aspx?objec

t_id=2072&lang=el-GR 

 

Τώρα είστε έτοιμοι και για τη γραπτή σας εργασία! Συνδυάστε τις 

γνώσεις σας από τη ζωή του Κανάρη με τις πληροφορίες που θα βρείτε 

στο Φωτόδεντρο και ετοιμάστε μια σύντομη βιογραφία του πυρπολητή 

Κωνσταντίνου Κανάρη. Σας προτρέπουμε να τη γράψετε είτε στο 

τετράδιο είτε στην εφαρμογή είτε στην ηλεκτρονική τάξη. Διαλέξτε 

όποιον τρόπο σας βολεύει, για να τη στείλετε. Εμείς σας προτείνουμε 

τον χώρο που έχουμε ετοιμάσει στην ηλεκτρονική τάξη.Παρακάτω θα 

βρείτε την εφαρμογή στο Φωτόδεντρο: 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9026 

Καλή συγγραφή! 

http://el.travelogues.gr/item.php?view=40712
http://www3.ascsa.edu.gr/DesktopModules/GennadiosSearch/Gennadios_more.aspx?object_id=2072&lang=el-GR
http://www3.ascsa.edu.gr/DesktopModules/GennadiosSearch/Gennadios_more.aspx?object_id=2072&lang=el-GR
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9026

