
Κεφάλαιο 8 - Οι αγώνες του Κανάρη 

 

Το μάθημά μας ως αφήγηση με οδηγό τις ερωτήσεις που σας δόθηκαν: 

 

Η δυσαναλογία των δυνάμεων παρακίνησε τους Έλληνες να 

μετατρέψουν ένα μέρος του στόλου τους σε μπουρλότα. Tα πυρπολικά ή 

μπουρλότα ήταν μικρά σκάφη γεµάτα µε εκρηκτικά υλικά, που τα 

άναβαν και στη συνέχεια τα έσπρωχναν προς τα εχθρικά καράβια για να 

τα κάψουν. Οι ναυτικοί που τα επάνδρωναν ονοµάζονταν 

µπουρλοτιέρηδες. Στην αρχή χρησιµοποιήθηκαν νύχτα και αργότερα και 

την ηµέρα σε ναυµαχίες. Προπορεύονταν από τον υπόλοιπο στόλο, 

επέλεγαν τον  στόχο τους και πραγματοποιούσαν επιθέσεις με 

ελιγμούς. Και μόνο η εμφάνισή τους προκαλούσε τρόμο στον εχθρό. 

Οι πιο γνωστοί μπουρλοτιέρηδες ήταν οι Δημήτριος Παπανικολής και  

Κωνσταντίνος Κανάρης.  

Τον Ιούνιο του 1822 ο Κανάρης ανατίναξε την τουρκική 

ναυαρχίδα στο λιµάνι της Χίου. Έτσι εκδικήθηκαν οι Έλληνες τους 

Τούρκους για την καταστροφή της Χίου.  Τον Οκτώβριο του 1822 

πυρπόλησε την τουρκική αντιναυαρχίδα στην Τένεδο. Το 1824 

ανατίναξε 2 τουρκικά πλοία στη Σάµο & στη Μυτιλήνη. Τον Αύγουστο 

του 1825 επιχείρησε να πυρπολήσει τον αιγυπτιακό στόλο στο λιµάνι 

της Αλεξάνδρειας. Το 1826 τραυματίστηκε σε επίθεση εναντίον 

τουρκικής φρεγάτας. Μετά την απελευθέρωση ο Κανάρης διορίστηκε 

αρχηγός του στόλου των πυρπολικών. Αργότερα, έγινε ναύαρχος, 

φτάνοντας μέχρι το αξίωµα του πρωθυπουργού. 

 

 



Οι παρακάτω βιογραφίες είναι συμμαθητών/συμμαθητριών σας και 

αποτελούν παράδειγμα σωστής βιογραφίας. Μπράβο σε όλα τα παιδιά 

που εργάστηκαν! 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Ο Κωνσταντίνος Κανάρης γεννήθηκε το 1795 στα Ψαρά. Κατά την διάρκεια 

της ζωής του υπήρξε ο πιο γνωστός πυρπολητής και το ελληνικό κράτος για 

να τον τιμήσει έδωσε το όνομά του σε τρία πολεμικά πλοία. Υπήρξε 



αντιναύαρχος, γερουσιαστής, υπουργός, αλλά και πρωθυπουργός. Ήταν 

επίσης θερμός υποστηρικτής του Καποδίστρια και του ρωσικού κόμματος. 

Τον Μάιο του 1822 πυρπόλησε την οθωμανική ναυαρχίδα του Καρά Αλή στο 

λιμάνι της Χίου, ως εκδίκηση για την καταστροφή της Χίου λίγους μήνες 

νωρίτερα. Τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου ανατίναξε την οθωμανική 

υποναυρχίδα του Μεχμέτ πασά κοντά στην Τένεδο. Το 1824 πυρπόλησε 

οθωμανικά πλοία στη Σάμο ως αντίποινα για την καταστροφή της Κάσου και 

στη Μυτιλήνη. Το 1825 είχε μια αποτυχημένη απόπειρα πυρπόλησης του 

αιγυπτιακού στόλου στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Το 1827 αντιπροσώπευσε 

τα Ψαρά στην Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας. Το 1843 συμμετείχε στην 

επαναστατική κίνηση της 3ης Σεπτεμβρίου, για την παραχώρηση 

συντάγματος από τον Όθωνα. Έγινε εκπρόσωπος της αντιοθωνικής κίνησης 

το 1862. Το 1863 πρόσφερε ως μέλος της τριανδρίας μαζί με τον Ρούφο και 

τον Βούλγαρη το στέμμα στον μετέπειτα βασιλιά της Ελλάδος Γεώργιο Α'. Ο 

Κωνσταντίνος Κανάρης πέθανε το 1877 στην Αθήνα. 

 


