
ΠΥΡΠΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΠΑΡΟΥΤΙ, ΜΙΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΦΙΛΙΑ

Αφιερωμένο,
στη μνήμη της γιαγιάς μου Σταματίνας  ,μοναχοκόρης του Έλληνα αξιωματικού Δημητρίου Πιπίνου 
εγγονού του  ήρωα της  Επανάστασης του 1821 , πυρπολητή Ανδρέα Πιπίνου.
Κάθε βράδυ η γιαγιά μου με κοίμιζε αφηγούμενη τα κατορθώματα του πυρπολητή αλλά και του 
πατέρα της  που  « ελευθέρωσε την Ελλάδα και κυνήγησε τους Τούρκους μέχρι την Κόκκινη Μηλιά 
»  
Παράκληση
25η Μαρτίου . Σχεδόν μισό  αιώνα ανάβω δύο κεριά , ένα για τον παππού  και ένα για τον Νικήτα. 
Δεν ζητώ λοιπόν από σας κερί για τον γέρο διακονιάρη. 
Ένα κερί ζητώ για τον Οδυσσέα , που η γενιά του χάθηκε.
Μην το ξεχάσετε.

Χρηστίνα Σ.Σωτήρχου



Το Ελληνικό πυρπολικό κατά τον αγώνα του 1821

Από την αρχή του Αγώνα ήταν προφανές ότι, παρά τις θυσίες των Ελλήνων ναυτικών που 
προσέφεραν όχι μόνο τα πλοία τους αλλά και τη ζωή τους, τα μικρά και ανεπαρκώς εξοπλισμένα 
Ελληνικά πλοία δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον τουρκικό στόλο σε ανοιχτή σύγκρουση. 
Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Έλληνες ναυτικοί κατέφυγαν στα πυρπολικά, τα περίφημα 
«μπουρλότα» που έγιναν το κύριο επιθετικό όπλο του Ελληνικού στόλου κατά του αντίστοιχου 
οθωμανικού. 
Τα πυρπολικά ήταν μικρά παλιά ξύλινα σκάφη, όχι πλέον αξιόμαχα, αλειμμένα με ένα μείγμα 
πίσσας και θειαφιού, γεμάτα με μπαρούτι και διάφορες άλλες εύφλεκτες ύλες, στις οποίες 
προσαρμοζόταν ένα φιτίλι. 
Η μετατροπή γινόταν ως εξής: άνοιγαν κατά μήκος του καταστρώματος σε κάθε πλευρά κυκλικά 
ανοίγματα («ρούμπους») και κάτω από το καθένα έβαζαν πωματισμένα βαρέλια γεμάτα εκρηκτικά. 
Ακόμα και τα ιστία του πλοίου ήταν εμποτισμένα με πίσσα και νάφθα ώστε να μεταπηδήσει 
γρήγορα η φωτιά. Κατά μήκος των πλευρών του καταστρώματος και κάτω από αυτό 
κατασκευάζονταν αγωγοί γεμάτοι με εύφλεκτα μίγματα, ονομαζόμενοι «μίνες του μπαρουτιού» για 
τη μετάδοση της φωτιάς από συγκεκριμένο σημείο (τη «μίνα της φωτιάς») στη πρύμη του σκάφους 
όπου και το άνοιγμα του «άβακα» (πηδαλίου). Από αυτό το σημείο γινόταν και η διαφυγή του 
πληρώματος (20-25 άνδρες) σε μια άδεια βάρκα με κουπιά, τη λεγόμενη «σκαμπαβία». Ο 
καπετάνιος μπουρλοτιέρης άναβε το φιτίλι και πηδούσε τελευταίος στη βάρκα .
Οι επιθέσεις των πυρπολικών δεν γίνονταν μόνο σε αγκυροβολημένους στόχους αλλά και 
μεσοπέλαγα, λόγω μεγαλύτερης ταχύτητας. Μετά το περίφημο σήμα της επίθεσης «Με τη βοήθεια 
του Σταυρού επιτεθείτε» πλησίαζαν τον εχθρό με τη πλώρη από τη προσήνεμη πλευρά -δηλαδή 
από εκεί που φύσαγε ή ήταν ο κυματισμός ώστε να βοηθηθεί η προσκόλληση- και γρήγορα με 
«κόρακες» (=γάτζους) εξασφάλιζαν την αγκίστρωση.
Η πρώτη κατασκευή  του Ελληνικού πυρπολικού έγινε από τον Παργινό Ιωάννη Δημουλίτσα τον  
«Πατατούκο» και τελειοποιήθηκε από τον Κων. Νικόδημο.

Τομή πυρπολικού. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αθήνα



Οι πλοίαρχοι και τα πληρώματα των πυρπολικών αποτελούνταν από τους ικανότερους και 
τολμηρότερους Έλληνες ναυτικούς και ήταν όλοι εθελοντές. 
«…εξετίθεντο εις αγώνα ουχί μόνον προς τον σκοπόν της προσκολλήσεως 
διακινδυνεύοντες αλλά και ανθιστάμενοι εις διπλή φωτιάν, τόσον των κανονιών, καθώς και 
των τουφεκίων βροχηδόν κατ΄αυτών εκσφενδονισμένων και δεν αρκεί τούτο αλλ΄ είχον 
προκείμενον κίνδυνον και τας λέμβους πλήρεις ωπλισμένων ναυτών επιδοκιμαζούσας να 
εισπηδήσουν εντός του πυρπολικού, και μόλα ταύτα και αναχωρούντες εκ του πυρπολικού 
των με την λέμβον των , εξετίθεντο εις τον τελευταίον κίνδυνον διαφυγόντες τας 
πολιορκούσας αυτούς διαφόρους εχθρικάς λέμβους, όχι μόνον του εμπρησθέντος ή 
διαφυγόντος τον πυρπολισμόν εχθρικού πλοίου, αλλά και όλου του εχθρικού στόλου 
προστρέχοντος προς διάσωσιν του διακινδυνεύοντος πλοίου των …»
Στην "Ιστορία των κατά θάλασσαν αγωνιστών του Ιερού Ελληνικού Αγώνος του 1821 /Υπό 
Γεωργίου Φωτοπούλου. Αθήνησι :Τυπογρ. ""Ο Κάδμος"" Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1870.
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/3/2/metadata-212-0000077.tkl
υπάρχει κατάλογος των πλοιάρχων και των πληρωμάτων των πυρπολικών. Ενδεικτικά αναφέρω:

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/3/2/metadata-212-0000077.tkl


27 Μαΐου 1821 ,η πρώτη πυρπόληση τουρκικού πλοίου

Η πρώτη πυρπόληση τουρκικού πλοίου (του περίφημου  δίκροτου «Φερμάν Ντεϊνεμέζ» με πλήρωμα
1.000 ανδρών) έγινε από τον Ψαριανό Δημήτριο Παπανικολή στην Ερεσσό την 27η  Μαΐου 1821

Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος.

Στα «Απομνημονεύματα /Συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου διά να χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν 
Ελληνικήν Ιστορίαν, Τ.1, Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως,1851»στις. σελίδες 161,162,163
δίνεται μία συγκλονιστική περιγραφή της επιχείρησης και των πρωταγωνιστών και μια 
σημαντικότατη πληροφορία σχετικά με την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια του Παπανικολή 

«αλλ΄ επειδή το πλοίον ήτο δρύινον , δεν ήρχισεν ευθύς να φλέγεται, και οι Τούρκοι έλαβον 
καιρόν και το εβύθισαν. Τότε οι Ψαριανοί κατεσκεύασαν αμέσως άλλο, του οποίου το ξύλον 
ήτον από πεύκην , και ο μεν Παπανικολής ήτον αποφασισμένος να προχωρήση κινδυνεύων
ώστε να το εναύση αφ΄ου πλησιάση αναλόγως εις το δόκροτον, πλην εχρειάζετο και 
βοηθόν γενναίον , όστις διοικών το πηδάλιον , να το κατευθύνη εναντίον του και να 
συγκινδυνεύση πλησιάζων τοιουτοτρόπως, ώστε αφού απολυθή , να προσαφθή 
καταφλεγόμενον, και τούτος επαρουσιάσθη ο Πελοποννήσιος Ιω. Θεοφιλόπουλος από τα 
Λαγγάδια της Καρυταίνης…» 

Πηγή: Σπηλιάδης, Νικόλαος,1785-1862.Απομνημονεύματα /Συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου διά να 
χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν, Τ.1, Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως,1851. Για την
ακριβή αντιγραφή εκ των σελίδων 161 και 162 ,φέρω την πλήρη ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου./
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/0/4/metadata-06-0000117.tkl

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/0/4/metadata-06-0000117.tkl


ΥΔΡΑ, Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Η επαναστατική Σημαία της Ύδρας δηλώνει την ακλόνητη πίστη και τη θέληση του σκλαβωμένου 
Έλληνα για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού.
Κύριο σύμβολο της σημαίας όπως και των περισσότερων επαναστατικών σημαιών των χρόνων 
εκείνων, είναι ο σταυρός, σύμβολο πίστης και Ορθοδοξίας.
Το αρχαιοελληνικό παράγγελμα της Σπαρτιάτισσας μάνας" Η ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ " έχει γραφτεί για να 
συμβολίσει την αποφασιστικότητα του Αγώνα των Ελλήνων.
Η σημαία με την κεφαλή του Θεμιστοκλή στα δεξιά υπενθυμίζει θριαμβευτικές νίκες των αρχαίων 
προγόνων, ενώ η άγκυρα αριστερά είναι σύμβολο ελπίδας και νικηφόρων εκβάσεων στις 
ναυμαχίες του υδραϊκού στόλου.
Το φίδι που περιελίσσεται στην άγκυρα συμβολίζει τη δύναμη του Ελληνικού έθνους, ενώ το 
περιστέρι που βγαίνει από το στόμα του φιδιού είναι σύμβολο της ελευθερίας του Γένους. Ο 
οφθαλμός της θείας Πρόνοιας επάνω αριστερά, δίνει την ελπίδα για την επικράτηση των Ελλήνων 
και την δίκαιη απόληξη του Αγώνα. Το γαλανό χρώμα του φόντου της σημαίας συμβολίζει τη 
θάλασσα που είναι συνδεδεμένη με τη ζωή των Υδραίων, το κόκκινο πλαίσιο που περιβάλλει το 
σύνολο οδηγεί τη σκέψη του θεατή στις επαναστάσεις.
Σύντομο ιστορικό...
Στην Ύδρα είχαν φθάσει οι πληροφορίες για την επανάσταση στη Πελοπόννησο και την πολιορκία 
των φρουρίων. Οι αναγγελίες για τις επιτυχίες του Αλεξάνδρου Υψηλάντη θέρμαιναν τα πνεύματα, 
οι πρόκριτοι όμως δίσταζαν. Ο Αντώνιος Οικονόμου, από τους δευτερεύοντες τότε πλοιάρχους, 
μόλις είχε μυηθεί στη Φιλική Εταιρεία. Φιλόπατρις και ενθουσιώδης βρήκε τότε την ευκαιρία. 
Χτύπησε τις καμπάνες και κάλεσε το λαό στ' άρματα, με τους ναύτες κατέλαβε τα πλοία και 
κατήργησε το διοικητή της νήσου Ν. Κοκοβίλα. Τότε οι πρόκριτοι φοβισμένοι, με έγγραφο, του 
παραχώρησαν την εξουσία (31 Μαρτίου).
Στις 16 Απριλίου, ο Αντώνιος Οικονόμου, οι πρόκριτοι, οι πλοίαρχοι και ο λαός, με δοξολογία για 
την έναρξη του εθνικού αγώνα και με πομπή περιφανέστατη, «απείρων κροτούντων τηλεβόλων, 
καθιέρωσαν την σημαίαν της ελευθερίας». 'Όταν τελείωσε η τελετή τα παλικάρια έφεραν τη σημαία 
στον αρχιερέα της νήσου Γεράσιμο και αυτός ανέβηκε στο διοικητήριο και την έστησε εκεί όπου 
ήταν υψωμένη πρωτύτερα η τουρκική.
Η πρώτη σημαία της 'Υδρας ήταν χρώματος γκρίζου και έφερε τα σύμβολα της Φιλικής, τον 
σταυρόν, το φίδι και την κουκουβάγια που συμβόλιζαν την ιερότητα του αγώνα, την δικαιοσύνη και 
την φρόνηση με την οποίαν έπρεπε να διεξαχθεί ο αγώνας. Μερικοί Υδραίοι έβαζαν στις σημαίες 
τους και το σπαρτιατικό «Ή ταν ή επί τας» το οποίο ερμηνεύονταν από αυτούς με το «Ή ελευθερία 
ή με το πλοίο και τη σημαία εις τον πυθμένα της Θάλασσας. 

Πηγή: Δήμος Ύδρας, Επίσημη ιστοσελίδα/http://ydra.gov.gr/simaiaagona.html

http://ydra.gov.gr/simaiaagona.html


Ανδρέας Πιπίνος , αγωνιστής του 1821.

Γεννήθηκε στην Ύδρα. Το έτος 1822 κατόρθωσε μαζί με τον Κωνσταντίνο Κανάρη να μπει νύχτα 
στο στενό μεταξύ Χίου και Τσεσμέ όπου ήταν αγκυροβολημένος ο εχθρικός στόλος και 
κατόρθωσαν ο μεν Κανάρης να πυρπολήσει το πρώτο δίκροτο, ο δε Πιπίνος να προσκολλήσει το 
πυρπολικό του σε ένα δεύτερο πλοίο. Το εχθρικό πλοίο αποσπάστηκε από τον στόλο, 
καταστράφηκε όμως και έχασε όλο του το πλήρωμα. Η επιτυχία αυτή ήταν ιστορική και προκάλεσε 
τρόμο στον εχθρικό στόλο, ο οποίος αναχώρησε για την Κωνσταντινούπολη.
Στη ναυμαχία στις 8 Σεπτεμβρίου 1822 νίκησε και καταδίωξε τον τουρκικό στόλο, ενώ το 1824 στη 
Ναυμαχία του Γέροντα ο Πιπίνος κατέκαψε εχθρικό πλοίο, αλλά τραυματίστηκε βαριά. Ανάρρωσε 
όμως και συνέχισε να πολεμάει. Διορίστηκε από το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος αρχηγός της 
ανατολικής μοίρας, και αποστρατεύτηκε το 1836.
Ο Πιπίνος τιμήθηκε από την Ύδρα με θρησκευτικές παρατάξεις και με στεφάνια. 
Το όνομά του έχει δοθεί σε Αθηναϊκούς δρόμους :
 Οδός Πιπίνου, Αθήνα 112 51
 Οδός Πιπίνου, Γαλάτσι 111 46
 Οδός Πιπίνου, Αγ. Δημήτριος 173 42
 Οδός Πιπίνου, Καματερό 134 51
 Οδός Πιπίνου, Άγιοι Ανάργυροι 135 62
Η Ελληνική Πολιτεία τίμησε τον Πιπίνο, δίνοντας το όνομά του σε δύο υποβρύχια του Πολεμικού 
Ναυτικού. Το πρώτο παρελήφθη από το Πολεμικό Ναυτικό το 1943 και διακρίθηκε σε συμμαχικές 
επιχειρήσεις κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παροπλίσθηκε το 1958. Το δεύτερο, κατασκευασμένο 
στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, καθελκύστηκε στις 6 Οκτωβρίου 2014.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΟ  "ΠΙΠΙΝΟΣ" (Υ-8)

Πηγή:ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ/ http://www.hellenicnavy.gr/el/istoria/palaia-polemika-ploia/27-gr/istoria/palaia-
polemika-ploia/ellinika-ypovryxia-2ou-pp/76-v-u

Πιπίνος Υ/Β (S-121)

http://www.hellenicnavy.gr/el/istoria/palaia-polemika-ploia/27-gr/istoria/palaia-polemika-ploia/ellinika-ypovryxia-2ou-pp/76-v-u
http://www.hellenicnavy.gr/el/istoria/palaia-polemika-ploia/27-gr/istoria/palaia-polemika-ploia/ellinika-ypovryxia-2ou-pp/76-v-u


"Ιστορία των κατά θάλασσαν αγωνιστών του Ιερού Ελληνικού Αγώνος του 1821"

Περί του Ανδρέα Πιπίνου εξ Ύδρας. Ότε κατά το 1822 κατωρθώσαντες μετά του Κ.Κανάρη 
να εισέλθουν νυκτός εντός του στενού της Χίου και Τσεσμέ, όπου υπήρχεν 
ηγκυροβολημένος ο εχθρικός στόλος κατώρθωσαν ο μεν Κ.Κανάρης να πυρπολήση το 
πρώτον δίκροτον, ο δε Πιπίνος εις το δεύτερον αυτού να προσκολλήση το πυρπολικόν του 
το οποίον αν και εν μέρει απέτυχεν αποσπασθέντος του εχθρικού δια της συνδρομής του 
προσκειμένου στόλου κατεστάθη όμως άχρηστον εις το μέλλον, καθό καιρίως βλαφθέν και 
το πλήρωμά του απολέσαν. Η ιστορική αύτη επιτυχία τοσούτον τρόμον και βλάβην 
ενετόπησεν εις τον εχθρικόν στόλον ώστε την επιούσαν του συμβάντος ανεχώρησε 
διασωθείς εις Κωνσταντινούπολιν, η δε κοινότης της Ύδρας ευγνομωνούσα υπεδίξατο τον 
ήρωα τούτο συμπολίτην δια θρησκευτικών παρατάξεων και δια στεφάνων. Κατά δε το 1824 
εις την θέσιν Γέροντα συμβάσαν ναυμαχίαν ενέπρησε πολεμικόν πλοίον κατά δε το αυτό 
έτος, ότε ο εχθρικός στόλος καταδιωκόμενος εισήλθεν εις την πόλιν Τρίκερα του Ευβοϊκού 
κόλπου, ο Α.Πιπίνος και πρώτος εισελθών κατέκαυσεν εχθρικόν πλοίον και διευκολίνας 
ούτω την των λοιπών πυρπολιστών θέσιν εγένετο παραιτιος της καταστροφής του εκείσε 
διασωθέντος, ως είρηται, εχρικού στόλου. Κατά δε το 1825 ο γενναίος Α.Πιπίνος τη 
συνδρομή ετέρου πυρπολιστού Γ.Πολίτου διεκρίθη εις τον πυρπολισμόν του εξ 25 πλοίων 
συγκειμένου εχθρικού στόλου παρά το Φρούριον της Μεσσηνίας Μεθώνης, όπου ηδυνήθη 
λίαν επικινδύνως να επιτεθή ηρωικώς και να καύση το διέπον τον στόλον μεγαλείτερον 
πλοίον (φρεγάταν), ενταυτώ να επιφέρη και εις το φρούριον μεγίστην βλάβην εκ της 
αναφλέξεως της πυρίτιδος τη προσεγγίσει του εμπρησθέντος πλοίου, εξηκολούθησε δε καθ΄
όλην την διάρκειαν του Αγώνος δίδων το παράδειγμα εις τους λοιπούς συναδέλφους του 
και προκαλών την ακράτητον τόλμην και γενναιότητα εις διαφόρους πυρπολικάς 
δοκιμασίας.
…Του Αντωνίου Θ. Βώκου, εμποροπλοιάρχου επίσης της Ύδρας ,όστις κατά το 1825 έτος, 
κατά την Σούδαν της Κρήτης δι΄απαραμίλλου τόλμης και γενναιότητος κατώρθωσε να 
προσκολλήση το πυρπολικόν του, μετά και ετέρων δύο συμμάχων πλοιαρχών του Θεοδ.Θ. 
Βώκου  και Ανδρ.Πιπίνου, εις μέγα εχθρικόν πλοίον,…
Πηγή "Ιστορία των κατά θάλασσαν αγωνιστών του Ιερού Ελληνικού Αγώνος του 1821 /Υπό Γεωργίου 
Φωτοπούλου. Αθήνησι :Τυπογρ. ""Ο Κάδμος"" Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1870."Για την ακριβή αντιγραφή 
των σελίδων 22 και 23  και 16 που αναφέρονται στον Ανδρέα Πιπίνο ,φέρω την πλήρη ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου.
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/3/2/metadata-212-0000077.tkl

http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/6/3/2/metadata-212-0000077.tkl




6-7 Ιουνίου 1822. Ανατίναξη της τούρκικης ναυαρχίδας στη Χίο από τον Κ.Κανάρη

Τον Απρίλιο του 1822 τα στίφη των βάρβαρων επιδρομέων υπό την καθοδήγηση του Καπουδάν 
Πασά του οθωμανικού στόλου Καρά Αλή του Ευτυχούς κατέκαψαν από άκρη σε άκρη το όμορφο 
νησί της Χίου, ενώ οι κάτοικοί του είτε σφαγιάστηκαν είτε μεταφέρθηκαν στα σκλαβοπάζαρα της 
βόρειας Αφρικής. Ο Ψαριανός Κωνσταντίνος Κανάρης και ο Υδραίος Ανδρέας Πιπίνος αποφάσισαν
να χτυπήσουν, με δύο πυρπολικά, τον τουρκικό στόλο που ναυλοχούσε στο λιμάνι της Χίου. Ήταν 
η ώρα της εκδίκησης. Η νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου ήταν αφέγγαρη και οι δύο ατρόμητοι 
ναυτικοί μαζί με τους συντρόφους τους πλησίασαν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί τους στόχους τους, 
ο Πιπίνος την υποναυαρχίδα και ο Κανάρης τη ναυαρχίδα, την περήφανη Μανσουρίγιε. Τα δύο 
πλοία ήταν κατάφωτα και τα πληρώματα διασκέδαζαν, καθώς την επομένη άρχιζε το Μπαϊράμι. Ο 
Κωνσταντίνος Κανάρης ανατίναξε την ναυαρχίδα με 2.000 θύματα, ναύτες και αξιωματικούς. Ο 
Καρά Αλή άφησε την τελευταία του πνοή στην ακτή του νησιού που λίγες μέρες πριν είχε 
καταστρέψει.



Ο ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ επιχειρεί να σπιλώσει τον Ανδρέα Πιπίνο !!! 

Αναφέρω ένα εντελώς ανιστόρητο άρθρο που επιχειρεί να σπιλώσει την μνήμη του προγόνου μου ,
πυρπολητή ΑΝΔΡΕΑ Πιπίνου.

«…Ο ελληνικός στόλος ήταν πολύ μικρότερος από τον οθωμανικό και δεν μπορούσε να τον 
αντιμετωπίσει σε μάχη. Γι' αυτό το λόγο πάρθηκε η απόφαση από τους Έλληνες να εκδικηθούν την 
καταστροφή της Χίου με πυρπολικά.
Ο Κωνσταντίνος Κανάρης από τα Ψαρά και ο Γιώργης Πιπίνος από την Ύδρα κατόρθωσαν με τα 
πυρπολικά τους να μπουν μέσα στο λιμάνι της Χίου, τη νύχτα της 6ης Ιουνίου (1822), όταν οι 
Τούρκοι γιόρταζαν το Μπαϊράμ και συμποσίαζαν στα πλοία τους. Ο ναύαρχος Καρά Αλής είχε 
καλέσει στη ναυαρχίδα τους αξιωματικούς του στόλου για ολονύχτιο γλέντι.
Ο Κανάρης κατόρθωσε να γαντζώσει το πυρπολικό του στη ναυαρχίδα και να του βάλει φωτιά. Ο 
Πιπίνος το κόλλησε στην υποναυαρχίδα, αλλά δεν το γάντζωσε καλά, αυτό ξεκόλλησε και 
παρασυρμένο από τον αέρα κάηκε χωρίς να κάνει ζημιά…  » 

Πηγή: ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Τ.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
http://ioanninaxa.blogspot.gr/2015/06/blog-post_17.html

Αναγκαία παρέμβαση
Αν και πιστεύω ότι το άρθρο της Χ.Α. δημοσιεύθηκε εσκεμμένα για να προκαλέσει ενασχόληση, 
πράγμα που δυστυχώς το κατάφερε, ως Ελληνίδα είμαι υποχρεωμένη να απαντήσω όχι για να 
υπερασπιστώ το έργο του πυρπολητή Ανδρέα Πιπίνου, πλειστάκις τιμημένου από το Ελληνικό 
Κράτος, αλλά για να αποδείξω το μέγεθος της παραποίησης της Ελληνικής Ιστορίας .
Η ασέβεια προς τους  ήρωες του Ελληνικού Έθνους θα έπρεπε να είναι πράξη ποινικά κολάσιμη.
Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά που η Χ.Α. σπιλώνει τους ήρωες της  Επανάστασης του 1821. 
Υπάρχει ύβρις και στο πρόσωπο του Στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη  και των απογόνων του. Η 
στενή συνεργάτιδα του Γκαίμπελς ,υπουργού προπαγάνδας του Χίτλερ και καταδικασμένη σε 
θάνατο από το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων , Σίτσα Καραϊσκάκη , παρουσιάζεται ως απόγονος του
Στρατηγού Γ.Καραισκάκη . 
(ΜΕΤΩΠΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΑ/ http://whitewomenfront.blogspot.gr/2007/05/blog-post_20.html)
Δεν διευκρινίζεται όμως ,ποιος από τους γιους  ή τους εγγονούς του Στρατηγού, όλοι Έλληνες 
αξιωματικοί που πολέμησαν τους Τούρκους και έγιναν βουλευτές ή υπουργοί του Ελληνικού 
Κράτους , ήταν ο κατ΄ επανάληψιν μοιχός ,που περνώντας κάθε τρεις και λίγο τα Ελληνοτουρκικά 
σύνορα ενώ οι δύο χώρες ευρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση , έθετε  σε κίνδυνο όχι μόνο την 
υπόληψή του αλλά και την ίδια του τη ζωή, για να βρεθεί στα Μοσχονήσια της Μικράς Ασίας και να 
αποκτήσει 3 παιδιά με την μητέρα της!!! Τα Μοσχονήσια είναι μεν απέναντι από την Λέσβο , αλλά 
δεν είναι βέβαια «μιας βάρκας δρόμος» για τον υποτιθέμενο μοιχό Καραϊσκάκη, αφού η Λέσβος 
απελευθερώθηκε το 1912 πολύ αργότερα από την γέννηση της Σίτσας. Και η συνέχεια του αίσχους 
συνεχίζεται, όταν οι υποτιθέμενες κόρες του μοιχού, εγκαταλείπονται στα Μοσχονήσια , για 
βρεθούν στην Λέσβο πρόσφυγες το 1922. 
Έλεος πια, οι αγωνιστές του 1821 έδωσαν τα πάντα για να αποτινάξουν σκλαβιά 400 χρόνων. Ας 
υπάρχει τουλάχιστον  ο στοιχειώδης σεβασμός στη μνήμη τους.

http://whitewomenfront.blogspot.gr/2007/05/blog-post_20.html
http://ioanninaxa.blogspot.gr/2015/06/blog-post_17.html


Την απάντηση σε όσους προσπαθούν να σπιλώσουν τον ήρωα της Ελληνικής 
Επανάσταστασης του 1821, πυρπολητή Ανδρέα Πιπίνο δίνει η ίδια η Ιστορία.

Ότε κατά το 1822 κατωρθώσαντες μετά του Κ.Κανάρη να εισέλθουν νυκτός εντός του στενού
της Χίου και Τσεσμέ, όπου υπήρχεν ηγκυροβολημένος ο εχθρικός στόλος κατώρθωσαν ο 
μεν Κ.Κανάρης να πυρπολήση το πρώτον δίκροτον, ο δε Πιπίνος εις το δεύτερον αυτού να 
προσκολλήση το πυρπολικόν του το οποίον αν και εν μέρει απέτυχεν αποσπασθέντος του 
εχθρικού δια της συνδρομής του προσκειμένου στόλου κατεστάθη όμως άχρηστον εις το 
μέλλον, καθό καιρίως βλαφθέν και το πλήρωμά του απολέσαν.

Πηγή:"Ιστορία των κατά θάλασσαν αγωνιστών του Ιερού Ελληνικού Αγώνος του 1821 /Υπό Γεωργίου 
Φωτοπούλου. Αθήνησι :Τυπογρ. ""Ο Κάδμος"" Γ. Μελισταγούς Μακεδόνος, 1870."

«…Κι ο Πιπίνος; Είχε κολλήσει σύγκαιρα μέ τόν Κανάρη, τό μπουρλότο του στή χασνέ-
γκεμισί (υποναυαρχίδα) τού καπουτάν μπέη. Στήν αρχή φάνηκε πώς πέτυχε καί αυτός, 
όμως κατάφεραν οι Τούρκοι νά σπρώξουν τό μπουρλότο. Ακυβέρνητο τράβαγε πότε καταδώ
καί πότε κατακεί σκορπίζοντας τόν τρόμο στ' άλλα καράβια του εχθρού, έκανε μεγάλες 
ζημιές στήν υποναυαρχίδα πού κατάντησε απόλεμη.»

Πηγή:«Κανάρης» Φωτιάδης Δημήτρης

Καί τώ όντι απαρατήρητοι μακρόθεν προσεγγίσαντες, ο μέν Κανάρης επέτυχε νά κολλήση 
τό πυρπολικόν του εις τήν ναυαρχίδα αυτήν, ο δέ Πιπίνος επί τής τού καπετανάμπεην 
(υποναύαρχου), καί τούτο μέν απωθηθέν έπεσεν επ' άλλου, καί έβλαψεν μέν αμφότερα, 
αλλά δέν τά έκαυσεν….…Καί τήν διήγησιν ταύτην εξέθεσα όπως μοι τήν διηγήθη ο εν τώ 
πυρπολικώ εκείνω μετά τού Κανάρη συμπράξας πυρπολητής καί μνησθείς Ιωάννης 
Θεοφιλόπουλος ο εκ Λαγκαδίων».
Πηγή:Ιστορικά τής ελληνικής παλιγγενεσίας υπό Μιχαήλ Οικονόμου
(Ο ιστορικός Μιχαήλ Οικονόμου ήταν από τήν Δημητσάνα, γειτονικό χωριό προς τά Λαγκάδια Αρκαδίας από 
τά οποία καταγόταν ο μπουρλοτιέρης Θεοφιλόπουλος.)

Ποιος ήταν ο  Ιωάννης Θεοφιλόπουλος; 

Ο Ιωάννης Θεοφιλόπουλος ως σημαιοφόρος στο πλευρό του Κωνσταντίνου Κανάρη
(Αίθουσα Ελευθέριος Βενιζέλος, Μέγαρο Ελληνικού Κοινοβουλίου).



Η Ναυμαχία των Σπετσών ή της Ναυπλίας  8 έως 13 Σεπτεμβρίου 1822

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1822 ο οθωμανικός στόλος, προερχόμενος από τη Μονεμβασιά, κίνησε προς 
ανεφοδιασμό του Παλαμηδίου στο Ναύπλιο, το οποίο πολιορκούσαν από στεριάς δυνάμεις του 
Δημητρίου Υψηλάντου και από θαλάσσης δυνάμεις της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας. Οι δυνάμεις 
των Οθωμανών, που αποτελούνταν από 94 πλοία υπό τον ναύαρχο Μεχμέτ Αλί Πασά, φθάνοντας 
στον κόλπο του Ναυπλίου βρέθηκαν αντιμέτωπες με τον στόλο των νησιών της Ελλάδος υπό τον 
ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη, που αποτελούταν από 50 πλοία .
Αν και οι Οθωμανοί « εψεύδοντο εις τας ειδήσεις των », αναφέρω ένα τμήμα από τις επιστολές 
που έστειλε  «Ο Ναύαρχος του Οθ. στόλου μεχμέτ Καπουτάν πασιάς προς τον επιστάτην, 
Πασιάν και πληρεξούσιο διοικητήν του φρουρίου του κατά την Πελοπόννησον Ναυπλίου»
«…Εκτός ότι ο αήττητος στόλος δεν εμπορεί να έμβη υπό το φρούριον του Ναυπλίου δια το 
αβαθές των υδάτων, εβεβαιώθημεν ακόμη ότι εις το επιθαλάσσιον του Ναυπλίου είναι 
κεκρυμμένα έξ ηφαίστεια των απίστων, καθώς ακόμη άλλα δέκα εις Σπέτζας, τα οποία 
έχομεν πληροφορίαν ότι έχουν ετοιμότητα…»
«..Ο Μιαούλης διήρεσε τα ελληνικά πλοία εις δύω μοίρας , εξ ών η μεν διωρίσθη να ίσταται 
έμπροσθεν εις το στενόν των Σπετζών, η δε να σύρη, φεύγουσα δήθεν από φόβον, την 
προσθοφυλακήν των εχθρών εις τας νήσους μεταξύ Ύδρας και Ερμιώνης, το μεν δια να 
διαιρέση τας δυνάμεις των, το δε δια να εμπορέση να τους καύση ευκολώτερον ή να τους 
βλάψη άλλως πως εις εκείνα τα στενά.Οι Τούρκοι ώρμησαν διαιρεθέντες εναντίον της 
δευτέρας μοίρας, και την προσβάλλουσι με τόσην ορμήν , ώστε κινδυνεύει να πέση έξω 
κατά τα  παράλια της Ερμιώνης. Τότε εισορμά ο Πιπίνος με το ηφαίστειόν του εις το μέσον 
των εχθρικών πλοίων και το προσάπτει εις έν βρίκιον, από το πλήρωμα του οποίου έως 
πενήντα Τούρκοι εισπηδώσιν εις το ηφαίστειον, και το αποσπώσι μεν, αλλά κατακαίονται 
και πνίγονται όλοι εις την θάλασσαν. Ο εχθρός στρέφει όλας τας δυνάμεις του προς την 
ετέραν  μοίραν , και η νίκη φαίνεται προς αυτόν μειδιώσα. Τότε δη ο Αντώνιος Γ. Κριεζής 
επιπίπτει κατά τεσσάρων φιργάδων και γίνεται άφαντος εις τον καπνόν των πυροβόλων 
αυτών…» 

Πηγή : Σπηλιάδης, Νικόλαος,1785-1862.Απομνημονεύματα /Συνταχθέντα υπό του Ν. Σπηλιάδου διά να 
χρησιμεύσωσιν εις την Νέαν Ελληνικήν Ιστορίαν, Τ.1, Εκ του Τυπογραφείου Χ. Ν. Φιλαδελφέως,1851. Για την
ακριβή αντιγραφή εκ των σελίδων 444,446 και 448,φέρω την πλήρη ευθύνη Χ.Σ.Σωτήρχου.
http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/3/0/4/metadata-06-0000117.tkl

Δύο ημέρες αργότερα ο Μεχμέτ πασάς προσπάθησε να πλησιάσει το Παλαμήδι αλλά αυτό στάθηκε
αδύνατον.Ο Τουρκικός στόλος επέστρεψε στα Δαρδανέλια, όπου ο σουλτάνος αφαίρεσε τον τίτλο 
του καπουδάν πασά. Δυόμισι μήνες αργότερα το Ναύπλιο έπεφτε στα χέρια των Ελλήνων.

Ο Δήμος Σπετσών τιμά κάθε χρόνο την κορυφαία εκδήλωση ηρωισμού των Σπετσιωτών, τη 
Ναυμαχία των Σπετσών που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 1822  και διοργανώνει την «Αρμάτα» τη 
μεγαλύτερη γιορτή του νησιού, με αναπαράσταση της ένδοξης Ναυμαχίας
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