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  Σν ηζρπξφηεξν ακπληήξηφ καο ζηε ξνή ηνπ ρξφλνπ ππήξμε ε κλήκε. Αληηζέησο, ε ιήζε 

ιεηηνπξγεί δηαβξσηηθά ζηελ ζηξαηεγηθή ηεο ηζηνξίαο. Ο θεηηλφο ενξηαζκφο, ινηπφλ, ησλ 

δηαθνζίσλ ρξφλσλ απφ ηελ εζλεγεξζία καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπκε θαιχηεξα ηελ 

ηζηνξία καο, λα αλαζπληαρζνχκε γηα κία ξσκαιέα ηνπνζέηεζή καο θαη κειινληηθέο θαηαθηήζεηο 

ζην «ηζηνξηθφ» καο «γίγλεζζαη». 

Ο Κσλζηαληίλνο Καλάξεο ππήξμε κία απφ ηηο εξσηθφηεξεο, επγελέζηεξεο θαη 

ζεκλφηεξεο κνξθέο ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο. Ζ παξνπζία ηνπ θαη ηα εξσηθά ηνπ 

θαηνξζψκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επαλαζηάζεσο αιιά θαη αξγφηεξα ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

νξγάλσζε θαη δηαθπβέξλεζε ηνπ ειεχζεξνπ πιένλ ειιεληθνχ θξάηνπο, φρη κφλνλ ππήξμαλ 

θαίξηαο ζεκαζίαο αιιά ζεκάδεςαλ ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν. Μία ζχληνκε αλαθνξά ζηε βηνγξαθία 

θαη ζηα εξσηθά ηνπ επηηεχγκαηα ζίγνπξα ζα καο πείζεη φηη αλήθε ζηελ αλαβαζκηθή θνξσλίδα 

ησλ Διιήλσλ εξψσλ. Ζγεηηθή κνξθή ηνπ ’21, ζηξαηησηηθφο θαη πνιηηηθφο. Γελλήζεθε ην 1793 ή 

ην 1795 ζηα Φαξά, απφ κία νηθνγέλεηα κε λαπηηθή παξάδνζε. Ο παηέξαο ηνπ Μηθέο Καλάξγηνο 

ή Καλάξεο, δηεηέιεζε επαλεηιεκκέλα δεκνγέξνληαο ηνπ λεζηνχ θαη απφ ην γάκν ηνπ κε ηε 

Μαξία Μπνχξγεθα απέθηεζε ηξία αγφξηα, ηνλ Αλαγλψζηε, ηνλ Γεψξγην θαη ηνλ Κσλζηαληίλν. Ο 

Κσλζηαληίλνο νξθάλεςε απφ κηθξφο θαη αθνινχζεζε ην λαπηηθφ επάγγεικα, εηζεξρφκελνο σο 

κνχηζνο ζην βξίθη ηνπ ζείνπ ηνπ Γεκήηξε Μπνπξέθα. Δμ αηηίαο ησλ δεηλψλ ηεο νξθάληαο έκαζε 

νιίγα γξάκκαηα, ράξε φκσο ζηελ θπζηθή ηνπ νμχλνηα θαη  εξγαηηθφηεηα έθζαζε λα γίλεη 

θαπεηάληνο.1 

ηα 1817 λπκθεχζεθε ηελ Φαξηαλή Γέζπνηλα Μαληάηε, θφξε γλσζηήο λαπηηθήο 

νηθνγελείαο ησλ Φαξψλ, κε ηελ νπνία απέθηεζε επηά παηδηά, έμη αγφξηα, ηα νπνία δηέπξεςαλ 

ζηνλ εζληθφ επηζηεκνληθφ θαη θνηλσληθφ ζηίβν θαη κία θφξε ηε Μαξία, ε νπνία ππαλδξεχζεθε 

ηνλ πξνχρνληα ησλ Φαξψλ Α. Βαιαβάλν θαη απέζαλε ζε λεαξά ειηθία ην 1847.2 

Μαδί κε ηε δφμα γεχηεθε ν Καλάξεο θαη ηνλ πφλν ησλ παηδηψλ, αθνχ έραζε πέληε απφ 

ηα επηά παηδηά ηνπ ελψ αθφκε δνχζε. Σνλ Νηθφιαν (1818 – 1848), ν νπνίνο ζθνηψζεθε ζε 

εηδηθή απνζηνιή ζηε Βεξπηηφ, ηνλ Θεκηζηνθιή (1819 – 1851), πνπ ζθνηψζεθε ζε εηδηθή 

απνζηνιή ζηελ Αίγππην, ηνλ Μηιηηάδε (1822 – 1879), λαχαξρν θαη πνιηηηθφ, ν νπνίνο δηεηέιεζε 

βνπιεπηήο θαη Τπαξρεγφο ησλ Ναπηηθψλ, ηνλ Λπθνχξγν (1826 – 1865), λνκηθφ θαη αλψηεξν 

θξαηηθφ ππάιιειν, ηελ Μαξία (1828 – 2847), πνπ απέζαλε λέα, ηνλ Αξηζηείδε (1831 – 1863), 

αμησκαηηθφ ηνπ πεδηθνχ, πνπ εθνλεχζεθε απφ ζηαζηαζηέο ην 1863) έμσ απφ ηα αλάθηνξα, επί 
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ηεο Ζξψδνπ ηνπ Αηηηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ «Ηνπληαλψλ» θαη ηνλ Θξαζχβνπιν (1834 – 

1898), ν νπνίνο έθζαζε ζην βαζκφ ηνπ λαπάξρνπ.3 

Ο Κσλζηαληίλνο έκεηλε νξθαλφο απφ κηθξφο θαη αθνινχζεζε ην λαπηηθφ επάγγεικα, κε 

ην επίζεην Καλάξεο. ηελ αξρή κεηέθεξε νπιηψηεο απφ ηελ Πάξγα ζηε Λεπθάδα, κε ην κπξίθη 

ηνπ ζείνπ ηνπ Γεκήηξε Μπνπξέθα, θαη έκαζε ηα κπζηηθά ηεο ζάιαζζαο. Μεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ 

ζείνπ ηνπ, αλέιαβε θαπεηάληνο ηνπ πινίνπ θαη πξαγκαηνπνίεζε πνιιά εκπνξηθά ηαμίδηα ζηε 

Μεζφγεην.4 

Ο πην αηξφκεηνο γηα ηα πεξηζζφηεξα λαπηηθά θαηνξζψκαηα ππξπνιεηήο Καλάξεο, 

βξηζθφηαλ ζηελ Οδεζζφ, φηαλ εμεξξάγε ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 θαη έζπεπζε λα επηζηξέςεη 

ζηελ παηξίδα ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί ζηνλ πνιεκηθφ ζηφιν ησλ Φαξψλ, φρη σο 

πινίαξρνο αιιά σο κπνπξινηηέξεο. Δκςπρσηηθφ ππήξμε γη’ απηφλ ην πξψην κεγάιν 

θαηφξζσκα ηνπ Αγψλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ γελλαίν ζπκπαηξηψηε ηνπ, ηνλ 

Παπαληθνιή, ζηελ Δξεζζφ θαη ηνλ ελζνπζίαζε ψζηε λα πξνρσξήζεη ηηο κεγάιεο ζαπκαζηέο ηνπ 

επηηπρίεο.5 

Ο εμάδειθφο ηνπ θαη ζπλαζιεηήο ηνπ Ηεξνκφλαρνο, Ησζήθ Νηθνιάξαο, ηνλ ππνθηλνχζε 

ελζαξξπληηθά: «Αγάληα Κσλζηαληή! Θα’ καη θαη εγψ κπνπξινηηέξεο ζην πιεπξφ ζνπ, 

βαζηψληαο φρη ζθνχπα αγηαζκνχ γηα ηα πξνθπιάθηα ληειίληα (πινία ηεο γξακκήο), αιιά 

θξπγαλφζθνππα βνπηεγκέλε ζην θαηξάκη γηα λα ηνπο βάδσ γηαγθίλη (ππξθαγηάλ)». Καη, 

πξαγκαηηθψο, ν Νηθνιάξαο αλαδείρζεθε ν ζπνπδαηφηεξνο βνεζφο ηνπ, φρη κφλν θαηά ηελ 

ππξπφιεζε ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδνο ζηε Υίν, αιιά θαη ζε άιινπο ζαπκαζηνχο λαπηηθνχο 

άζινπο ηνπ Καλάξε.6 Ο Καλάξεο, ν νπνίνο πήγε ζηελ Οδεζζφ γηα πξψηε θνξά ην 1820, ήμεξε 

γηα ηελ Φηιηθή Δηαηξεία αιιά δελ έγηλε κέινο ηεο αιιά φηαλ μέζπαζε ε επαλάζηαζε ζηελ 

Μνιδαβία απφ ηνλ Αιέμαλδξν Τςειάληε  έζπεπζε απζφξκεηα λα πάξεη κέξνο ζηνλ πξψην 

πνιεκηθφ ζηφιν ησλ Φαξηαλψλ θαη έδεημε δείγκαηα ζάξξνπο θαη εξσηζκνχ, θάλνληαο επηδξνκέο 

ζηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα θαη ζπλέβαιε ζηελ αλαηίλαμε ελφο ηνπξθηθνχ δηθξφηνπ ζηελ 

Δξεζζφ.7 Απφ ηηο πξψηεο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο άξρηζε λα εμεηδηθεχεηαη ζηα ππξπνιηθά θαη λα 

γίλεηαη ν θφβνο θαη ν ηξφκνο ηνπ ηνπξθηθναηγππηηαθνχ ζηφινπ. Ζ θήκε ηνπ μεπέξαζε ηα ζηελά 

φξηα ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ θαη έγξαςαλ γη’ απηφλ ν ιφξδνο Βχξσλ, ν Βίθησξ Οπγθψ, πνιινί 

Έιιελεο θαη μέλνη θαη ν άγγινο ηζηνξηθφο Γθφξληνλ  ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά φηη ν Καλάξεο 

«είλαη ν πην έμνρνο εθπξφζσπνο ηνπ εξσηζκνχ γηα ηνλ νπνίν ε Διιάδα φισλ ησλ επνρψλ 

κπνξεί λα ππεξεθαλεχεηαη».8 

Ο Καλάξεο κεηξηφθξσλ θαη επηθπιαθηηθφο αλήξ πξνρσξνχζε ζηα εγρεηξήκαηά ηνπ κεηά 

ηφικεο θαη ήηαλ ζηαζεξφο ζηηο απνθάζεηο ηνπ. ηαλ νη ππξπνιεηέο εγφγγπδνλ ηνπο έιεγε κε 
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απζηεξφλ ηφλνλ: «ήιζεηε εδψ απζφξκεηα, ην πινίνλ ζα πξνρσξήζεη, πκείο δε εκπνξείηε ή λα 

ην ζπλνδεχζεηε ή λα ξηθζείηε εηο ηελ ζάιαζζα».9 

Ο Ακεξηθαλφο θηιέιιελαο Samuel Howe είρε άκεζεο πιεξνθνξίεο γηα ηα θαηνξζψκαηα 

ηνπ Καλάξε θαη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ θαη ηνλ ζθηαγξαθεί αληηθεηκεληθά θαη επηηπρψο.10 

«Ήηαλ», ιέγεη, γλσζηφο κφλνλ εηο φζνπο ηνλ ζπλαλαζηξέθνλην, νη νπνίνη ηνλ εγάπσλ δηα ηελ 

επηφηεηα ηνπ ραξαθηήξνο ηνπ θαη δηα ηελ αγαζφηεηα ηεο θαξδίαο ηνπ, θαη ηνλ εμεηίκεζαλ δηα ηελ 

άδνινλ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ. Καλείο δελ ζα εδχλαην λα καληεχζεη ηνλ ραξαθηήξα ηνπ εθ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ εκθαλίζεσο. Ήην (ηφηε), πεξίπνπ 34 εηψλ, κηθξφζσκνο, ιεπηφο, αιιά 

θαινθακσκέλνο. Ζ δε ελδηαθέξνπζα θπζηνγλσκία ηνπ θαλεξψλεη αγαζφηεηα θαξδίαο παξά 

ςπρήλ άθνβνλ θαη αλαίζζεηνλ πξνο ηνλ θίλδπλνλ. Λακβάλεη απνθάζεηο, ηαο νπνίαο 

κεηαβάιιεη, αλ πεηζζεί φηη ζθάιιεηαη. Δίλαη φκσο ακεηάπεηζηνο, αλ εχξε απιήλ αληίζηαζηλ. Σα 

δε εθάζηνηε παξνπζηαδφκελα εηο απηφλ λέα εκπφδηα είλαη θέληξα (θεληξίζκαηα) κφλνλ πξνο 

λέαο εθηειέζεηο. Αγαπά ηελ ρψξαλ ηνπ σο παηξηψηεο θαη εμαθνινπζεί εζχρσο θαη εππαζψο λα 

εθηειεί φ,ηη δχλαηαη πξνο σθέιεηάλ ηνπ, κε ηελ πεπνίζεζηλ φηη εθηειεί ηνλ θαζήθνλ ηνπ. Γελ 

θαπράηαη δη’ ν,ηηδήπνηε εθηειέζεη. Χο ακνηβή έρεη ηελ ζπλείδεζηλ φηη ζπλεηέιεζελ εηο ηελ 

απειεπζέξσζηλ ηεο παηξίδαο ηνπ. 11 

Ο Καλάξεο θέξδηζε ηελ εθηίκεζε θαη ησλ ζπλαγσληζηψλ ηνπ γηα ηε ζσθξνζχλε ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ. Γη’ απηφ αλήιζε θαη ζηα αλψηαηα αμηψκαηα ηεο Πνιηηείαο κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε. Σν 1827 αληηπξνζψπεπζε ηελ Όδξα ζηελ Δζλνζπλέιεπζε ηεο Σξνηδήλαο θαη 

ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεξκφηεξνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ν νπνίνο ηνλ 

ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ θαηαζηνιή δηαθφξσλ αληαξζηψλ ζηε Μάλε θαη ζηελ Όδξα.12 

Ο Κσλζηαληίλνο Καλάξεο ήηαλ απφ ηα ιίγα πξφζσπα ζηα νπνία είρε εκπηζηνζχλε ν 

Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, ν πξψελ θπβεξλήηεο ηεο αλεμάξηεηεο Διιάδαο, γη’ απηφ ηνπ αλέζεζε 

θαίξηεο ζέζεηο γηα θαίξηεο απνζηνιέο. Θα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθφηεξα ζ’ απηέο ζην κέξνο ηεο 

αλαθνίλσζήο καο γηα ηελ πνιηηηθή θαη πνιηηεηαθή ζηαδηνδξνκία. 

Σν πξαγκαηηθφ φλνκα ηνπ Καλάξε, ζχκθσλα κε ηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ ηδίνπ ήηαλ 

Κσλζηαληήο Νηθνιάνπ πειησηέαο.13 Πξνθαλψο, ην φλνκά ηνπ εηπκνινγείηαη απφ ηελ ιέμε 

θαξλάγην (ηηαιηθά: carenagegio = λαππεγείν). Καηά κίαλ άιιελ εθδνρήλ πνπ αλαθέξεη ζην 

εκεξνιφγηφ ηνπ ν Κ. Καλάξεο, «απεθιήζε ν παηήξ κνπ Κάλ-‘Αξεο ή Καλάξεο, ιφγσ ηνπ 

ζψθξνλνο ραξαθηήξνο  ηνπ, πφηε αλ θαη ξηςνθίλδπλνο, πνιεκηθφο θαη απνθαζηζηηθφο, ελήξγεη 

πάληνηε θαηφπηλ πεξηζθέςεσο ......». Τπάξρεη θαη ηξίηε εθδνρή πνπ πηζαλνινγεί πξνέιεπζε 

απφ ην Ναπαξίλν, ιφγσ ηνπ κεηιίρηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Τπάξρνπλ δηαθνξέο θαη σο πξνο ηελ 

ρξνλνινγία θαη ηνλ ηφπν γέλλεζεο ηνπ Καλάξε. Καηά κία εθδνρή γελλήζεθε ζηα Φαξά ην 1793 

                                         
9
 Π. Μ. Κνληνγηάλλεο, Ζ ππξπφιεζηο ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο ππφ ηνλ Καλάξε ελ Υίσ, Δλ Αζήλαηο 

1925, Σχπνηο Π. Α. αθειιαξίνπ, ζ. 39. 
10
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ή ην 1790, ελψ θαηά άιινπο γελλήζεθε ζηελ Πάξγα γχξσ ζην 1790. Πηζαλψο, λα είρε γελλεζεί 

ζηελ Πάξγα θαη λα εγθαηαζηάζεθε ζηα Φαξά θαηά ηνπο πξνεπαλαζηαηηθνχο ρξφλνπο.14 

Απφ ηα εκεξνιφγηα ηεο νηθνγέλεηαο Καλάξε δηεπθξηλίδεηαη φηη ε λενειιεληθή νηθνγέλεηα 

Καλάξε ππήξμε ζπλέρεηα ηεο παιαηνειιεληθήο νηθνγέλεηαο πειησηέα, θιάδνη ηεο νπνίαο ηα 

κέιε, ηηηινχρνη ησλ Βελεηψλ θαη  ________  αξρφλησλ απαηψληαη ελ δξάζεη πεξί ην 1.200.15 

Ζ επηθξαηέζηεξε άπνςε ζέιεη ηνλ Καλάξε γλήζην Φαξηαλφ, Φαξηαλή θαη απφ 

αξηζηνθξαηηθή νηθνγέλεηα ησλ Φαξψλ, ε ζχδπγφο ηνπ Γέζπνηλα Μαληάηε, Φαξηαλή ζεσξείηαη 

θαη κε βάζε ην αξρείν ηεο λήζνπ Φαξψλ, ζην νπνίν ππάξρεη ην φλνκα Καλάξεο, ελψ αληηζέησο 

θακία καξηπξία δελ νλνκάδεη γελέηεηξά ηνπ ηελ Πάξγα, ν δε ίδηνο ν Καλάξεο εξσηψκελνο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, ζε μέλνπο θηιέιιελεο πνπ ηνλ ξσηνχζαλ γηα ηα θαηνξζψκαηά ηνπ, 

απαληνχζε κε απιφηεηα, δείρλνληαο κε ην δάρηπιφ ηνπ ηνλ ράξηε ησλ Φαξψλ: «Απηά είλαη ε 

ηζηνξία κνπ, γη’ απηά λα γξάςεηε».16  Δμάιινπ, φζνλ αθνξά ηελ εθδνρή φηη ε πξνέιεπζε ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ είλαη απφ ηελ Ηηαιία, ν ίδηνο ν Καλάξεο ηζρπξηδφηαλ ζεκλπλφκελνο φηη ην ζπίηη 

ηνπ μεθηλάεη απφ ηνλ ίδην. 

Ζ Υίνο θαηά ηελ πξνεπαλαζηαηηθή πεξίνδν ππήξμελ ηφπνο πνιπάλζξσπνο θαη 

επδαίκσλ θαη θαηέζηε αλακθηβφισο παγθνζκίσο γλσζηή, δηφηη ππήξμελ αλέθαζελ ε «θαιιίζηε 

ηεο εκπνξίαο θαη θηιεξγίαο θαη θηινκνπζίαο εζηία».17 Ζ δηαθνξά ηεο απφ ηηο άιιεο πεξηνρέο ηεο 

ηνπξθνθξαηνχκελεο Διιάδαο, ράξε ζηνλ θπζηθφ ηεο πινχην, ην επηρεηξεκαηηθφ θαη πλεπκαηηθφ 

επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηεο, ην ζαπκαζηφ ζχζηεκα απηνδηνίθεζεο θαη ζε άιιεο επλντθέο 

ζπγθπξίεο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζηε κεγάιε νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή ηεο αλάπηπμε.18 

Ζ έθξεμε ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο πξνθάιεζε θχκα ελζνπζηαζκνχ ζηνπο θαηνίθνπο 

ηνπ  λεζηνχ κε πεξίζθεςε ζπγρξφλσο θαη δηζηαγκνχο. Οη Υίνη είραλ θζάζεη ζην απφγεηνλ ηεο 

αθκήο ηνπο ζηηο αξρέο ηνπ  19νπ αηψλα. Ζ Υίνο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηεγεηέο θαη ηε γεληθή 

απνηίκεζε ππήξμελ «επίγεηνο παξάδεηζνο». Οη  Υίνη κε ηελ έθξεμε ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο έζπεπζαλ λα ιάβνπλ ηα φπια θαηά ηνπ θαηαθηεηή κνινλφηη δελ έιεηπελ απφ 

απηνχο ν παηξησηηζκφο, έρνληεο ππφςε θαη ην επηζθαιέο ηεο λήζνπ εμ αηηίαο ηεο αζηαηηθήο 

γεηηνλίαο.19 Γελ ήηαλ δπλαηφλ νη Υίνη λα παξακείλνπλ επί πνιχ ζεαηέο ηνπ απειεπζεξσηηθνχ 

αγψλα. Έλαο Υηψηεο, ν Αληψληνο Μπαξληάο, ν νπνίνο είρε ππεξεηήζεη παιαηφηεξα ζηνλ ζηξαηφ 

ηνπ Ναπνιένληα ζηελ Αίγππην κε ην βαζκφ ηνπ ινραγνχ, επαλέθεξε ην δήηεκα. πλαληήζεθε 

κε ηνλ Γεκήηξην Τςειάληε, απέηπρε λα ιάβεη βνήζεηα θαη ζπλαληήζεθε ηειηθά κε ηνλ εγέηε ησλ 

ακίσλ Λπθνχξγν Λαγφ γηα ηελ εμέγεξζε, δηαβεβαηψλνληάο ηνλ φηη νη Υίνη ήηαλ έηνηκνη λα 

εμεγεξζνχλ.20 Οη ζπλεηνί θαη ζπληεξεηηθνί απέηξεςαλ ηνλ εγέηε ησλ ακίσλ, Λπθνχξγνλ 

                                         
14

 Γξεγφξεο Κακπίιαο, Ο ππξπνιεηήο Καλάξεο, έλαο Φαξηαλφο απφ ηελ Πάξγα, Ησάλληλα 1993, ζει. 
32. 
15

 Γξεγφξεο Κνκπίιαο, ν.π. 
16

 Γεκήηξηνο Φσηηάδεο, Καλάξεο, Αζήλα,  1988, Εαραξφπνπινο, 10
ε
 έθδνζε, ζει. 18. 

17
 Κ. Οηθνλφκνπ, Λφγνο πεξί πξνζεπρήο, ζ. 182, (ελ ηε ζπιινγή ησλ _______). 

18
 Νίθνο Γηαλλφπνπινο, Ζ ππξπφιεζε ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο ζηε Υίν. Ο Καλάξεο εθδηθείηαη ηνπο 

«Υηφλε», 160, Ηνχληνο 2005, ζει. 7. 
19

 Μαξία Γεσξγ. Γηαηξάθνπ, Αλαιπηηθή Βηβιηνγξαθία πεξί ηεο Δπαλαζηάζεσο θαη θαηαζηξνθήο ηεο Υίνπ 
(1822), Αζήλα, 1972. Αλάηνκνλ εθ ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ ηφκνπ ηνπ Γειηίνπ ηεο Ηζηνξηθήο θαη 
Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο, ζει. 4, 5. 
20

 Νίθνο Γηαλλφπνπινο, ν.π., ζ. 8. 
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Λνγνζέηελ θαηά παληφο επαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο, πξνβιέπνληαο φηη απηφ ζα απέβαηλε 

νιέζξην γηα ηελ θαηά πάληα απαξάζθεπε, άνπιε θαη εθηεζεηκέλε ζε κέγα θίλδπλνλ λήζνλ. 

Γπζηπρψο, νη άκηνη δελ ππήθνπζαλ θαη επηρείξεζαλ ηελ εθζηξαηεία θαηά ηξφπνλ εγθιεκαηηθψο 

επηπφιαηνλ.21 Ο Λπθνχξγνο Λνγνζέηεο, λφκηζε φηη ζα θαηφξζσλε λα εμεγείξεη ηελ Υίνλ κεηά ηελ 

απνηπρίαλ ηνπ αξρεγνχ ηνπ ζηφινπ, Ηαθψβνπ Σνκπάδε, παξαθνχζαο ηηο δηαηαγέο ηνπ Γ.  

Τςειάληε πεξί αλαβνιήο νηαζδήπνηε πνιεκηθήο επηρεηξήζεσο ζηε Υίν θαη απνβηβάζζεθε ζ’ 

απηήλ ζηηο 11 Μαξηίνπ 1822 κε 2.500 ακίνπο καδί κε ηνλ Αληψλην Μπνπξληά, ηνλ αξρεγφ ησλ 

νιίγσλ Υίσλ.22 Γπζηπρψο, νη άκηνη δελ ελεκέξσζαλ νχηε ζηελ θπβέξλεζε ην εγρείξεκά ηνπο 

απηφ θαη νχηε ζηα λαπηηθά λεζηά (Όδξα, πέηζεο, Φαξά). Οη Σνχξθνη πξφιαβαλ θαη 

απνζχξζεθαλ ζην θξνχξην, ρσξίο λα πξνιάβνπλ νη Υηψηεο θαη νη άκηνη λα εθκεηαιιεπηνχλ ην 

ζηνηρείν ηνπ αηθληδηαζκνχ.23 Ο πιεζπζκφο βξέζεθε ζε αλακνλή θιεηζκέλνο ζηα ζπίηηα ηνπ, 

παξά ηελ άθημε ελφπισλ ρσξηθψλ, κε απηνζρέδηα κέζα πνπ δεκηνχξγεζε θιίκα επαλαζηαηηθνχ 

ελζνπζηαζκνχ. Ο Λπθνχξγνο Λνγνζέηεο θαηάξγεζε ηελ δεκνγεξνληία ηνπ λεζηνχ θαη δηφξηζε 

επηηξνπή, ε νπνία δήηεζε ηε ζπλδξνκή ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ. Γπζηπρψο, πνιχ γξήγνξα ν 

Λνγνζέηεο θαη ν Μπνπξληάο άξρηζαλ λα εξίδνπλ γηα ηελ αξρεγία ηεο επαλάζηαζεο, γεγνλφο 

πνπ ππέζθαςε ην εζηθφ ησλ επαλαζηαηψλ.24 

Οη Σνχξθνη εμνξγηζζέληεο έθζαζαλ ηελ 30ε Μαξηίνπ 1822 ζηελ λήζνλ. Δπηθεθαιήο ηνπ 

ηνπξθηθνχ ζηφινπ εηέζε ν Καπνπζάλ Παζάο, ζηηο ζθνδξέο επηζέζεηο ηνπ απφ ζαιάζζεο, φπσο 

παξαδίδεη ν απηφπηεο Μάκνπθαο.25 Οη Υίνη αληέηαμαλ κελ απεγλσζκέλελ άκπλαλ απφ ην 

θξνχξηνλ ηεο λήζνπ, ηειηθψο φκσο, αλαγθάζζεθαλ λα ππνθχςνπλ, αθνχ νη άκηνη ππφ ηνλ 

Λνγνζέηελ απερψξεζαλ. Οη ππεξαζπηζηέο ηεο λήζνπ, πιήξσζαλ αθξηβά, ηεο εμεγέξζεσο ην 

ηίκεκα. Ο άκαρνο πιεζπζκφο, ζε ηξαγηθή θαηάζηαζε, δεηνχζε ζσηεξία ζηηο νηθίεο ησλ μέλσλ 

Πξνμέλσλ, ζηα Πξνμελεία, ζηα φξε θαη δηα ζαιάζζεο ζηα Φαξά θαη ζηηο Κπθιάδεο. Ζ λήζνο 

παξεδφζε εηο ηα ππξά. ζνη δηέθπγαλ ηελ κάραηξαλ αηρκαισηίζζεθαλ. Γη’ αγρφλεο ζάλαηνλ 

έιαβελ ν Μεηξνπνιίηεο ηεο Υίνπ Πιάησλ Φξαγθάδεο θαη νξηζκέλνη φκεξνη. Δληφο ησλ κελψλ 

Απξηιίνπ – Μαξηίνπ ζπληειέζζεθε ην κέγα θαθφ εηο βάξνο ηεο λήζνπ, ψζηε ε λήζνο θαηέθεηην 

πιένλ εηο ζσξφλ εξεηπίσλ, γεγνλφο πνπ ζπγθιφληζε φινλ ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν θαη έγηλε 

αθνξκή λα ππθλσζεί ην ππέξ ηεο Διιάδνο θηιειιεληθφλ ξεχκα.26 

Ο επίγεηνο απηφο παξάδεηζνο κεηαηξέπεηαη ζε εξείπηα. ηηο 2 Απξηιίνπ, κεηά απφ 

γελλαία άκπλα ζθαγηάζηεθαλ 3.000 Υηψηεο ζηνλ Άγην Μελά, αθνινχζεζαλ ζθαγέο ζηνλ Άγην 

Γεψξγην πθνχζε, ζηε Νέα Μνλή, ζηνλ  Αλαβαηφ, ζην Μειαλεηφ, ζ’ φιν ην λεζί. Ζ ηξαγηθφηεηα 

ηεο θαηαζηξνθήο θαη ησλ ζθαγψλ ζην λεζί απεζρφιεζε ηελ επηζηήκε, ζπγθίλεζε ινγνηέρλεο 

θαη δσγξάθνπο θαη θηλεηνπνίεζε ήδε απφ ηηο πξψηεο ηξαγηθέο ζηηγκέο ηελ δεκνζηνγξαθία γηα 

                                         
21

 Μαξία Γ. Γηαηξάθνπ, ν.π., ζ. 5. 
22

  Π. Μ. Κνληνγηάλλεο, Ζ ππξπφιεζηο ηεο Σνπξθηθήο Ναπαξρίδαο, ππφ ηνπ Καλάξε ελ Υίσ, ελ Αζήλαηο, 
1925, Σχπνηο αθειιαξίνπ, ν.π., ζ. 1. 
23

 Νίθνο Γηαλλφπνπινο, η. Α’, ζ. 304. 
24

 Ίδηνο, ν.π. 
25

 Αλδξέαο Ε. Μάκνπθαο, «Παξάγξαθνο Γξαθήο ελφο Γξαηθνχ, Α’ πξνο ηνλ θίινλ ηνπ Ν. πεξί ηεο Υίνπ», 
Γ’ Υηαθφλ Αξρείνλ Ησ. Βιαρνγηάλλε, η. Α’, ζ. 304. 
26

 Μ. Γηαηξάθνπ, ν.π., ζ. 5.. 
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ράξηλ ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλψκεο.27 Οη ειάρηζηεο επαλαζηαηηθέο εζηίεο πνπ απέκεηλαλ ζε 

δηάθνξα ζεκεία εμνπδεηεξψζεθαλ γξήγνξα θαη νη άκηνη εγθαηέιεηςαλ ηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ 

ζην έιενο ησλ Σνχξθσλ. Ο Καξά Αιήο, ππνζρέζεθε ακλεζηία ζ’ φζνπο θαηνίθνπο θαηέζεηαλ ηα 

φπια ζα επέζηξεθαλ ζηηο εζηίεο ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπο απηνχ αμηνπνίεζε ηνπο 

μέλνπο πξνμέλνπο, νη νπνίνη δηαδξακάηηζαλ έλαλ πξνδνηηθφ ξφιν, αθνχ νη άνπινη θάηνηθνη 

έγηλαλ δνξά ζηα άγξηα ζηίθε ησλ Σνχξθσλ.28 Ο Ακεξηθαλφο θηιέιιελαο Σδσξηδ Σδφξβηο, καο 

δίλεη κεξηθέο εηθφλεο θξίθεο απφ ηηο ρηιηάδεο πνπ ζπλέζεζαλ κία απφ ηηο πην απνηξφπαηεο 

ζθαγέο ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο.29 

Ο νπιηάλνο έδσζε δηαηαγέο ζηνπο δηνηθεηέο ηεο Μ. Αζίαο λα ζπλάμνπλ ζηξαηφλ γηα λα 

απνζηείινπλ ζηελ Υίν, ηαπηνρξφλσο εηνηκαδφηαλ θαη ν ζηφινο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε. ηηο 

30 Απξηιίνπ εκθαλίζηεθε αξγνπνξεκέλνο ζηε Υίν ν ειιεληθφο ζηφινο ππφ ηνλ Αλδξέα 

Μηανχιε, δηαζψδνληαο θάπνηνπο απειπηζκέλνπο Υίνπο, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ νξγή ηνπ 

Βαρίη παζά, ν νπνίνο εθηέιεζε πνιινχο Υίνπο αηρκαιψηνπο. 30 Δπί εκέξεο ηα ειιεληθά πινία 

δε, ελεξγνχζαλ αδηάθνπνπο ειηγκνχο κεηαμχ ησλ παξαιηψλ ηεο Υίνπ θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο, 

πξνθεηκέλνπ λα βξνπλ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα εμαπνιχζνπλ ηα πεξηπνιηθά ηνπο.31 

Οη Έιιελεο ήηαλ απνθαζηζκέλνη λα εθδηθεζνχλ ηνπο Σνχξθνπο γηα ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

Υίνπ θαη ησλ ζθαγψλ ησλ θαηνίθσλ ηεο θαη δήισλαλ φηη ε ζέζε ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ήηαλ 

απειπηζηηθή θαη ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα θαχζνπλ ηνλ ηνπξθηθφλ ζηφινλ κε ππξπνιηθά, φρη εθ 

παξαηάμεσο.32 

Γηα ηνλ ζθνπφλ απηφλ έγηλαλ αιιεπάιιεια ζπκβνχιηα ησλ λαπάξρσλ θαη ηεο βνπιήο 

ησλ Φαξψλ γηα λα εμεπξεζεί κέζνλ λα αληηκεησπηζζεί ν ερζξφο, ν νπνίνο είρε απεηξία θαη 

αληθαλφηεηα. Ο Γάιινο θηιέιιελ Jourdain,  αλαθέξεη ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, φηη εηο 

ζπκβνχιηνλ  ησλ λαπάξρσλ θαη ησλ πινηάξρσλ, απεθαζίζζε λα πξνζβιεζεί θαη πάιηλ, κεηά 

ηελ απνηπρνχζα απφπεηξαλ ηεο λπθηφο ηεο 18εο πξνο 19ελ Μαΐνπ, ν ηνπξθηθφο ζηφινο εηο 

λχθηαλ ζθνηεηλήλ. Δηο ην ζηελφλ απφ ην βφξεηνλ ζηφκηφλ ηνπ λα εηζήξρνλην δχν ππξπνιηθά. 

Πινία, επίζεο, ζα πεξηέπιεαλ γηα λα δερζνχλ ηα επηζηξέθνληα πιεξψκαηα θαη άιισλ ζα 

πεξηέπιεαλ ζην λφηην ζηφκην θαη λα ηα παξαιάβνπλ, αλ ν βφξεηνο άλεκνο ηνπο αλάγθαδε λα 

ζηξαθνχλ πξνο λφηνλ.33 Γη’ απηφλ ηνλ ζθνπφλ εηνηκάδνληαλ ππξπνιηθά, χζηεξα απφ δηαηαγήλ 

ηεο Γηνίθεζεο πξνο ηηο θνηλφηεηεο αιακίλνο, Μεγάξσλ θαη Κνπλδνχξσλ, λα εηνηκάζνπλ 3.000 

νθάδεο λέθηη, 200 θαληάξηα θαηξάκη, θαη 200 ξεηίλε θαη λα ηα παξαδψζνπλ ζην κηληζηέξηνλ ησλ 

λαπηηθψλ. Τπνρξεψζεθαλ δε θαη νη θνηλφηεηεο Πεξαρψξαο θαη Βπιιέσλ, λα εηνηκάδνπλ 

ζπλερψο ξεηίλελ, θαηξάκη θαη λέθηη, δηφηη ν ζηφινο είρε αλάγθελ ππξπνιηθψλ.34 Οη Φαξηαλνί  

εθηφο ησλ δχν απνθάζηζαλ λα εηνηκάζνπλ θαη άιια, κεηαηξέπνληαο ζε ππξπνιηθά παιαηά 

                                         
27

 Μαξία Γ. Γηαηξάθνπ, ν.π., ζ. 3. 
28

 Νίθνο Γηαλλφπνπινο, ν.π., ζ. 10. 
29

 Ίδηνο, ν.π. 
30

 Π. Μ. Κνληνγηάλλεο, ν.π., ζ. 8. 
31

 Ν. Γηαλλφπνπινο, ν.π., ζ. 10. 
32

 Π. Μ. .Κνληνγηάλλε, ν.π. 
33

 Jourdain (Πινηάξρνπ).Memoires historiques et militaries sur les ėvėnents de ka Grèce depuis 1822 
jusqa) au combat de Navarin, Paris, 1828, ζει. 67. 
34

 Αξρεία ηεο Διιεληθήο Παιηγγελεζίαο. 
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πινία. Τπάξρεη έλα ζηνλ Πφξν ηνπ Ν. Απνζηφιε, ν νπνίνο ην παξαρσξνχζε θαη 

απεπζχλζεθαλ νη Φαξηαλνί ζηηο 25 Μαΐνπ πξνο ην κηληζηίξηνλ ησλ λαπηηθψλ θαη δεηνχζαλ λα 

εηνηκαζζεί κε δαπάλε ηεο Γηνίθεζεο θαη λα ζηαιεί. Τπήξρε θαη έλα πινίνλ, ηνπ Γεκεηξίνπ 

Φηιίλε, ν νπνίνο δεηνχζε 5.000 γξφζηα, έλαληη ηεο αμίαο ηνπ θαη ηα ππφινηπα αξγφηεξα. Ζ 

θπβέξλεζε ελέθξηλε ηελ εηνηκαζία θαη ησλ δχν ππξπνιηθψλ.35 Οη Έιιελεο ζαξξαιένη ππήξμαλ 

πάληνηε έκπεηξνη λαπηηθνί θαη ζα είραλ επηηπρίαλ. Οη Σνχξθνη, αληηζέησο, δελ ήηαλ πνηέ 

έκπεηξνη λαπηηθνί, δελ είραλ πιεξψκαηα αζθεκέλα θαη ηνικεξά, νχηε ζπζηεκαηηθή νξγάλσζε 

ηνπ λαπηηθνχ ηνπο. Μία αξαβηθή παξνηκία, ιέγεη φηη, ν ζεφο αθήθε ηελ γελ εηο ηνπο πηζηνχο θαη 

έδσθε ηελ ζάιαζζαλ ζηνπο απίζηνπο.36 Οη Φαξηαλνί ελζνπζηψδεηο ζην θαθελείνλ ηνπ Γ. ηδέξε, 

δήηεζαλ απφ ηελ βνπιήλ ην ππξπνιηθφλ θαη δχν πινία λα ηνπο παξαιάβνπλ θαη ηνπο 

πξνθπιάμνπλ κεηά ηελ πξνζθφιιεζή ηνπ. Τπέδεημαλ δε σο θαηάιιεινλ ην πινίνλ ηνπ 

Καλάξε.37 Ο Καλάξεο, εξσηεζείο, ζπλελλνήζεθε κε ην πιήξσκά ηνπ θαη δέρζεθε λα κεηαβάιιεη 

ην πινίν ηνπ ζε ππξπνιηθφ. Ζ βνπιή ησλ Φαξψλ πξφηεηλε ην ίδην θαη ζηνλ Μηανχιε, ν νπνίνο 

ζπζθέθζεθε κε ηνπο πινηάξρνπο ηνπ, νη νπνίνη απνδέρζεθαλ ηελ πξφηαζε ησλ  Φαξηαλψλ. 38 

Ζ πξνζβνιή ηνπ ερζξηθνχ ζηφινπ έπξεπε λα είλαη αηθληδηαζηηθή ελαληίνλ ηεο ηνπξθηθήο 

λαπαξρίδαο χζηεξα απφ ηελ άθημε ηνπ ζηφινπ θαη ηνπ Μερκέη Αιή – Παζάο ηεο Αηγχπηνπ θαη 

ζπκκάρνπ ηνπ ζνπιηάλνπ ζην λφηην Αηγαίν. πκθψλεζε θαη ν Μηανχιεο. Οη Φαξηαλνί 

πξνψζεζαλ ζηε Γεκνγεξνληία ηνπ λεζηνχ, ην ζρέδην δηείζδπζεο ηνπ ππξπνιηθνχ ζην ιηκάλη 

ηεο Υίνπ θαη ππέδεημαλ σο θαηαιιειφηεξν γηα ηελ απνζηνιή ηνλ Κσλζηαληίλν Καλάξε, θαη’ 

άιιε εθδνρή ε νκάδα ησλ Φαξηαλψλ δελ ππέδεημε ηνλ Καλάξε σο αξρεγφ, αιιά δήηεζε κφλν 

ην ππξπνιηθφ ηνπ γηα λα εθηειέζεη ηελ ίδηα θαηαδξνκή. Οη δεκνγέξνληεο ππέδεημαλ ηνλ Καλάξε 

γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ ππξπνιηθνχ ηνπ, εθηφο αλ ήζειε λα αλαιάβεη πξνζσπηθά ηελ 

απνζηνιή θαη εθείλνο δέρζεθε ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. χκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

Καλάξε, ε αίηεζε πξνήιζε απφ ηνλ ίδην. Μάιηζηα, πξνθάιεζε ηελ έθπιεμε ησλ ζπκπαηξησηψλ 

ηνπ: «Γελ είραλ εκπηζηνζχλε ζην θνπξάγην κνπ. Καζφκνπλα ήζπρνο ζην ζπίηη κνπ, δελ 

αλαθαηεπφκνπλα ζε καδψκαηα θαη ληξάβαια. Οη παηξηψηεο κνπ δελ κε ζεσξνχζαλ άμην λα 

θνπκαληάξσ κπνπξιφην. ηα είθνζη δχν ιάβαλε αλάγθε απφ κπνπξινηηέξε θαπεηάλην. 

Παξνπζηάζηεθα θη εγψ θαη ηνπο θάλεθε παξάμελν».39 Ο ζεκλφο θαη αθαλήο Καλάξεο είρε 

δψζεη δείγκαηα ηεο αμίαο ηνπ, φηαλ κεηά ηελ Δπαλάζηαζε έιαβε κέξνο ζηνλ ζρεκαηηζζέληα 

πνιεκηθφ ζηφιν ησλ ζπκπαηξησηψλ ηνπ ππφ ηελ εγεζία ηνπ Νηθνιάνπ Απνζηφινπ. Έιαβε 

κέξνο ζε θαηαδξνκέο ζηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα, ζηελ θαηαδίσμε ηνπξθηθψλ πινίσλ ζηε έξηθν 

(Οθηψβξηνο 1821) θαη ζηελ θαηαδίσμε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηφινπ δπηηθά ησλ Φαξψλ (Ηαλνπάξηνο 

1822). Ζ αμία ηνπ άξρηζε ζηαδηαθά, λα αλαδεηθλχεηαη ζηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ησλ Παηξψλ. 

Δπεηδή, δελ είρε δψζεη κέρξη ηε ζηηγκή εθείλε απφδεημε γηα ηελ γελλαηφηεηά ηνπ, ε αίηεζή ηνπ 

γηα ηελ αλάιεςε ηεο απνζηνιήο ζηε Υίν αληηκεησπίζηεθε κε δπζπηζηία απφ ηε δεκνγεξνληία. 

                                         
35

 Κσλζηαληίλνπ Νηθνδήκνπ, Τπφκλεκα ηεο λήζνπ Φαξψλ, η. Α’, ζει.. 176. 
36

 Π. Μ. Κνληνγηάλλεο, ν.π., ζ. 25. 
37

 Κ. Νηθνδήκνπ, ν.π. ζ. 183. 
38

 Π. Μ. Κνληνγηάλλεο, ν.π., ζ.  
39

 Ν. Γηαλλφπνπινο, ν.π. , ζ. 11, 12. 
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Σειηθά, απνθαζίζηεθε θιήξνο κεηαμχ ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ Παπαληθνιή, ν νπνίνο είρε ήδε σο 

ηξφπαην ηελ ππξπφιεζε ελφο ηνπξθηθνχ ζηφινπ, δπηηθά ζηελ Δξεζζφ (Μάτνο 1821). Ο θιήξνο 

επλφεζε ηνλ Καλάξε.40 Γχν ππξπνιηθά εηνηκάζζεθαλ, ην Μαξηαιφ, ππφ ηελ δηνίθεζε ηνπ 

Καλάξε θαη ην πδξαίηθν ππφ ηελ δηνίθεζε ηνπ Πηπίλνπ. Ζ γεληθή δηνίθεζε ησλ ππξπνιηθψλ 

δφζεθε ζηνλ Καλάξε, ηα ππξπνιηθά ζα ηα ζπλφδεπαλ Φαξηαλά πινία.41 Απζεκεξφλ 

εηνηκάζζεθαλ ηέζζεξα πινία,  δχν πδξαίηθα θαη δχν ςαξηαλά. Καη ηα ππξπνιηθά θαη ηα πινία 

εμέπιεπζαλ ηελ 1ε Ηνπλίνπ, αθνχ έγηλε ζεία Λεηηνπξγία ζηνλ Άγην Νηθφιαν, ζηε κεηξφπνιε ησλ 

Φαξψλ, θαηά ηελ νπνίαλ ηα πιεξψκαηα κεηέιαβαλ ησλ αρξάλησλ κπζηεξίσλ.42  

Ο Καλάξεο θαη νη ζχληξνθνί ηνπ κεηέβεζαλ ζηνλ Ηεξφ Ναφ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ Φαξψλ, 

πξνζεπρήζεθαλ γνλαηηζηνί, επηδεηψληαο ηελ βνήζεηα ηνπ Θενχ κε ηελ επηζπκία λα πεζάλνπλ 

παξά λα επηζηξέςνπλ άπξαθηνη, ρσξίο λα πάξνπλ εθδίθεζε γηα ηηο απάλζξσπεο θαη βάξβαξεο 

ζθαγέο ηφζσλ αζψσλ αδειθψλ ηνπο, Υίσλ. Ζ Θεία Λεηηνπξγία εηειέζζε απφ ηνλ 

παξεπηδεκνχληα θαη’ εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζηα Φαξά, γελλαίν εζλεγέξηε Παηξηάξρε 

Αιεμαλδξείαο, Θεφθηιν ηνλ Β’, ν νπνίνο κεηέβαιε ηνπο ππξπνιεηέο ησλ Αρξάλησλ 

Μπζηεξίσλ.43 Ο αηξφκεηνο Φαξηαλφο κπνπξινηηέξεο, Κσλζηαληίλνο Καλάξεο, κεηά ην κεγάιν 

θαηφξζσκα, έιεγε: «Μία δχλακηο ζετθή εγέκηζε ηελ θαξδηά κνπ απφ ηελ Λεηηνπξγία εθείλε, 

δχλακηο ππεξθπζηθή πνπ κε έθακε γίγαληα θαη κνπ έιεγε: Κσλζηαληή ζα πεζάλεηο γηα ηελ 

Διιάδα».44 

Ο Καλάξεο θαη ν Πηπίλεο άλαςαλ απφ κία κεγάιε ιακπάδα ζηελ εηθφλα ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ θαη ηεο Αγίαο Σξηάδαο θαη εδένλην γνλππεηείο εηο ηνλ Όςηζηνλ, ίλα νδεγήζεη απηνχο 

εηο ηνλ ηεξφλ αγψλα. Ο ηεξεχο ελδεδπκέλνο ηα ηεξά ηνπ άκθηα εδεήζε ππέξ ησλ 

δεηλνπαζνχλησλ αδειθψλ ρξηζηηαλψλ θαη ππέξ ηεο επηηπρίαο ηνπ απνθαζηζζέληνο 

ηνικήκαηνο. Μεηά ηελ παξάθιεζε, εζπάζζεζαλ απηνχο νη πινίαξρνη θαη ηνπο ζπλφδεπζαλ 

κέρξη ησλ πινίσλ ηνπο κεηά ηνπ πιήζνπο, φπνπ εηνίκαζαλ ηα ππξπνιηθά ηνπο.45 ηε ζπλέρεηα, 

ζρεκαηίζζεθε πνκπή απφ ηνλ Άγην Νηθφιαν κε πξνεμάξρνληα ηνλ παηξηάξρε Αιεμαλδξείαο θαη 

απφ ηνλ θιήξν. Αθνινπζνχζαλ νη βνπιεπηέο ησλ Φαξψλ, νη λαχαξρνη, νη πινίαξρνη, ν Κ. 

Καλάξεο θαη ν Α. Πηπίλεο κε ηνπο ζπληξφθνπο ηνπο θαη ν ιαφο. Ζ κεγαινπξεπήο απηή πνκπή 

θαηήιζε πξνο ηνλ ιηκέλα θαη ηεξκάηηζε ζηνλ ρψξν ησλ ππξπνιηθψλ. Ο Μαθαξηψηαηνο 

Παηξηάξρεο Αιεμαλδξείαο ζηελ εληφλσο θνξηηζκέλε ζπγθηλεζηαθψο θαη ζπλαηζζεκαηηθψο 

αηκφζθαηξα, εηέιεζε ηελ αθνινπζία ηνπ Αγηαζκνχ, εγίαζε ηα ππξπνιηθά θαη ηνπο ππξπνιεηέο 

θαη δηέηαμε, «λα θάκνπλ πάληα», κε δαθξπζκέλνπο νθζαικνχο, ελ νλφκαηη ηνπ Θενχ, 

επρφκελνο ηελ αηζία έθβαζε ηνπ ηνικεξνχ απηνχ εγρεηξήκαηνο.46 

                                         
40

 Ίδηνο, ν.π., ζ. 12. 
41

 Ίδηνο, ν.π.,  
42

 Π. Μ. Κνληνγηάλλεο, ν.π. ζ. 26. Α. Οξιάλδνπ, Ναπηηθέο Σνκέο, Αζήλαη 1869, ζ. 266. Jourdain, ν.π., ζ. 
75. 
43

 Αξρηκαλδξίηεο Ησαθείκ Αξρνληήο, ν.π., ζ. 389. 
44

 Ίδηνο, ν.π., φπνπ βι. Υαληψηνπ Ησάλλνπ, Ζ Υίνο ηνπ 1822, ζει. 253, Αζήλαη, 1973, ζ. 253, Πινθή 
_____ Jourdain, ν.π. 
45

 Ίδηνο, ν.π., ζ. 390, φπνπ ππνζεκείσζε 592. 
46

 Αξρηκαλδξίηεο Ησαθείκ Αξρνληήο, ν.π., ζ. 390, φπνπ ππνζεκείσζε 393. 
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Σελ 1ελ Ηνπλίνπ ηα δχν ππξπνιηθά αθνινπζνχκελα απφ ηα άιια πινία, θαηεπζχλζεθαλ 

αξρηθά πξνο ηα δπηηθά ηεο Μπηηιήλεο, πεξηκέλνληαο επί πέληε εκέξεο ηνλ θαηάιιειν θαηξφ γηα 

λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο, θαζψο ηα εκπφδηδε ε παξαηεηακέλε λελεκία. Γχν ηνπξθηθέο 

θξεγάηεο πνπ είραλ απνζηαιεί απφ ηελ Υίν γηα αλίρλεπζε πέξαζαλ απφ πνιχ θνληά ηνπο, αιιά 

δελ ηνπο αληηιήθζεθαλ. Σν πξσΐ ηεο 6εο Ηνπλίνπ άξρηζε λα πλέεη βνξεηναλαηνιηθφο άλεκνο, 

απηφ πνπ αθξηβψο πεξίκελαλ νη δχν θπβεξλήηεο. Όςσζαλ απζηξηαθέο ζεκαίεο γηα λα 

εμαπαηήζνπλ πηζαλά ερζξηθά πινία, ηα νπνία ζα ζπλαληνχζαλ ζηελ πνξεία ηνπο θαη 

θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηηο Οηλνχζεο. Με ειηγκνχο θαη ______ ηα ειιεληθά ππξπνιηθά πέξαζαλ 

δίπια απφ ηα ηνπξθηθά πινία, πξνζπνηνχκελα φηη θαηεπζχλνληαλ ζηε κχξλε.47 Αξγφηεξα, κε 

ην ζνχξνππν εηζήιζαλ ζηνλ θφιπν ηεο Υίνπ θαη νη δχν θπβεξλήηεο φξηζαλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

Ο Καλάξεο, ζα επηηίζεην ζηε λαπαξρίδα ηνπ Καξά Αιή θαη ν Πηπίλνο ζηελ ππνλαπαξρίδα θαη, 

βεβαίσο, ηα ζπλζεκαηηθά γηα λα αλαγλσξηζηνχλ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο. Παξά ηηο 

αληημνφηεηεο ηηο θαηξηθέο θαη ηνπο δηζηαγκνχο ηνπ Πηπίλνπ, ν Καλάξεο πξφηεηλε λα 

πξνρσξήζνπλ ψζηε εγθαίξσο λα βξίζθνληαη ζε απφζηαζε βνιήο απφ ηελ ηνπξθηθή αξκάδα.48  

Με επηδέμηνπο ρεηξηζκνχο θαηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ Υίν,  αθνχ δηέθπγαλ ηεο πξνζνρήο 11 

ηνπξθηθψλ πινίσλ. Ζ λχρηα ήηαλ αζέιελε θαη ζθνηεηλή. Καηεπζχλζεθαλ πξνο ηελ ζάιαζζα 

κεηαμχ ησλ  δηθξφησλ49, ηα νπνία ήηαλ θαηαθαλή, δηφηη ήηαλ θσηαγσγεκέλα κε θαλνχο, 

θξεκαζκέλνπο απφ ηα θαηάξηηα θαη ηηο θεξαίεο ηνπο, επεηδή είραλ ηε γηνξηή ηνπ κπατξακηνχ, 

πνπ ζα άξρηδε ηελ  επνκέλε. Σν  έλα ήηαλ ε λαπαξρίδα θαη ην άιιν ε ππνλαπαξρίδα.50 Σν 

ππξπνιηθφλ ησλ Τδξαίσλ πιεζίαζε ην έλα θαη πξνζθνιιήζεθε αιιά ην απέζπαζε ην 

πιήξσκα ηνπ δηθξφηνπ, είηε δηφηη δελ πξνζθνιιήζεθε ζηεξεά, είηε γηαηί νη ππξπνιεηέο δελ 

άλαςαλ λσξίο ηελ ζξπαιιίδα ηνπ. Μεηεδφζεζαλ νη θιφγεο ζ’ απηφ θαη ην έβγαδαλ αιιά δελ ην 

θαηέζηξεςαλ εληειψο. Ο Jourdain, ιέγεη φηη ε ππνλαπαξρίδα εβιάβε ηφζνλ ψζηε απέβε 

απφιεκνο, ζε αληίζεζε κε ηνλ ηζηνξηθφ Finlay. Πηζαλφηεξα, είλαη ε πιεξνθνξία ηνπ Jourdain, ν 

νπνίνο κεηείρε ηεο εθζηξαηείαο. Δπίζεο, ν Spectateur Oriental ηεο 16 έσο 20 Ηνπλίνπ 1822 

(Υηαθφλ Αξρείνλ Βιαρνγηάλλε, ηφκνο 1, ζ. 161), αλαθέξεη φηη, ην ππξ είρε κεηαδνζεί θαη ζηελ 

ππνλαπαξρίδα.51 

Ο Σνχξθνο ηζηνξηνγξάθνο Αρκέη Γδεβδέη παζάο, ν νπνίνο έγξαςελ ηζηνξίαλ ηεο 

Σνπξθίαο γηα ηα έηε 1773 – 1826 ζε 12 ηφκνπο, ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο κέρξη ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ ζψκαηνο ησλ γεληηζάξσλ (1826),  αλαθέξεηαη θαη 

ζηα ζρεηηθά ηεο αλαηίλαμεο ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο ππφ ηνπ Καλάξε.52 

Ο έκπεηξνο Καλάξεο, δηθαηψζεθε θαη φηαλ ηα ππξπνιηθά έθζαζαλ ζε απφζηαζε 

πεξίπνπ 12 ρηιηνκέηξσλ απφ ηα ερζξηθά πινία, ν άλεκνο δπλάκσζε θαη ηνπο επέηξεςε λα 

πέζνπλ πάλσ ηνπο κε κεγάιε ηαρχηεηα. Ήηαλ ε επλντθφηεξε ζηηγκή ηεο επίζεζεο. Ζ λχρηα ήηαλ 

                                         
47

 Ν. Γηαλλφπνπινο, ν.π., ζ. 13. 
48

 Ο ίδηνο, ν.π. 
49

 Αξρεία ηεο Διιεληθήο Παιηγγελεζίαο, ηφκνο 1, ζ. 551. 
50

 Π. Μ. Κνληνγηάλλεο, ν.π., ζ. 30. 
51

 Ίδηνο, ν.π., 
52

 Θ. αξηθάθεο, Ζ αλαηίλαμε ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο ππφ ηνπ Καλάξε, θαηά ηαο ηνπξθηθάο πεγάο, 
«Υηαθή Δπηζεψξεζε»,  ηεχρνο 10, 1966, ζ. 26, θαηά κεηάθξαζηλ ηνπ Ν. Μνζρφπνπινπ, Ηζηνξία ηεο 
Διιεληθήο επαλαζηάζεσο θαηά ηνπο Σνχξθνπο ηζηνξηνγξάθνπο, Αζήλαη 1960, ζ. 274 – 276. 



 

10 
 

αζέιελε θαη θαζψο νη Σνχξθνη γηφξηαδαλ ην Μπατξάκη, ε επαγξχπλεζή ηνπο είρε ραιαξψζεη. 

Σα πιεξψκαηα φισλ ησλ ηνπξθηθψλ πινίσλ παλεγχξηδαλ. Ο ζηφινο ήηαλ θσηαγσγεκέλνο γηα 

ηε γηνξηή θαη ηα δπλαηά θψηα εκπφδηδαλ ηνπο ειάρηζηνπο θξνπξνχο επί ησλ πινίσλ λα 

δηαθξίλνπλ ηνλ ζάλαην πνπ πιεζίαδε ζησπειά απφ ηε ζάιαζζα. Ζ λαπαξρίδα ηνπ Καξά Αιή, 

ηξίθξνην 84 πνιπβφισλ, ήηαλ πην ιακπξά ζηνιηζκέλν απφ φια, θαζψο επίζεο ην δίθξνην ηνπ 

Μπεθίξ, πνπ ρξεζηκνπνηείην σο ππνλαπαξρίδα. ηε λαπαξρίδα βξίζθνληαη 2286 άηνκα θαη 

πνιινί πξνζθεθιεκέλνη ηνπ Καξά Αιή, αλάκεζά ηνπο πςειφβαζκνη αμησκαηηθνί ηνπ ζηφινπ θαη 

ηνπ απνβαηηθνχ ζψκαηνο ζηε Υίν, αιιά θαη αμησκαηνχρνη ηνπ λεζηνχ ηνπ Σζεζκέ θαη ηεο 

κχξλεο. ην ακπάξη βξίζθνληαλ αιπζνδεκέλνη κεξηθέο εθαηνληάδεο, γπλαηθφπαηδα 

αλακέλνληαο ηε ζθιεξή ηνπο ηχρε ζηα ρέξηα ηνπ θαηαθηεηή. Αλάκεζα ζηα πνιχρξσκα θαλάξηα 

πνπ ζηφιηδαλ ηα θαηάξηηα ηεο λαπαξρίδαο, αξγνζάιεπαλ κεξηθνί απαγρνληζκέλνη Υηψηεο θαη ην 

θεθάιη θαη ην δεμί ρέξη ηνπ Κνξζηθαλνχ θηιέιιελα Βαιέζη, ηνλ νπνίνλ νη Σνχξθνη ζπλέιαβαλ 

ζηελ Κξήηε ηνλ εθηέιεζαλ θαη έζηεηιαλ ηα κέιε ηνπ σο δψξν ζηνλ Καξά Αιή. 

Ζ «δηαθφζκεζε» ησλ ηνχξθσλ ζπκπιεξσλφηαλ απφ ζχκαηα ηεο ζθαγήο ηεο Υίνπ, ζε 

θαηάζηαζε απνζχλζεζεο πνπ έπεθηαλ παξαζπξκέλα απφ ηα ζαιάζζηα ξεχκαηα ζηελ ίζαιν 

γξακκή ηνπ πινίνπ.53 Οη Έιιελεο θπβεξλήηεο εληφπηζαλ εχθνια ηνπο δχν ζηφρνπο ηνπο απφ 

ηελ πινχζηα θσηαγψγεζε θαη πξνζπάζεζαλ κε ειηγκνχο λα ηα πξνζεγγίζνπλ. Μεξηθνί ζθνπνί 

Σνχξθνη ηνπο εληφπηζαλ αιιά εμέιαβαλ ηα ζθάθε σο «απζηξηαθά ειαθξά κεηαγσγηθά», αθνχ 

είραλ πςσκέλεο απζηξηαθέο ζεκαίεο θαη ηα αγλφεζαλ.54 

Ο Καλάξεο ππήξμελ επηπρέζηεξνο. Πιεζίαζε ην δίθξνηνλ πνπ ήηαλ ε λαπαξρίδα. 

Γηαηήξεζε ηελ ςπρξαηκία πνπ ραξαθηήξηδε ηνλ αμηνζαχκαζηνλ απηφλ ήξσα, ν νπνίνο εηζήγαγε 

ηνλ πξφβνινλ ηζηφλ ηνπ ππξπνιηθνχ ηνπ, ζηελ θαλνληνζπξίδα αλνηθηή θαη ηνλ πξνζέδεζελ 

αζθαιψο ζηελ επσηίδα. Οη πξψξεο ησλ δχν πινίσλ ηνπ ππξπνιηθνχ θαη ηνπ δηθξφηνπ 

πιεζίαζαλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν. Ο Καλάξεο άλαςε ηελ ζξπαιιίδα θαη επήδεζελ ζηελ 

ιέκβνλ ηνπ ππξπνιηθνχ, φπσο ηνλ πεξίκελαλ νη άιινη ππξπνιεηέο, έηνηκνη λα αξρίζνπλ ηελ 

θσπειαζίαλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ. Σν ππξ κεηεδφζε ηάρηζηα ζηα ηζηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπ 

ππξπνιηθνχ, ην νπνίν αλέδσθε θιφγεο πνπ ππέηξεθελ ν άλεκνο. Οη θιφγεο εηζρψξεζαλ δηα 

ησλ αλνηθηψλ θαλνληνζπξίδσλ ζην θάησ θαηάζηξσκα ηνπ δίθξνηνπ θαη εγέκηζελ ην πινίνλ κε ην 

ππξ, ην νπνίνλ εβξπράην σο ηελ θαηνκέλελ θάκηλνλ.55 Φξηθηή ήηαλ ε εηθφλα πνπ παξνπζίαδε ε 

λαπαξρίδα. Μάηαηεο νη πξνζπάζεηεο ηνπ πιεξψκαηνο λα ζβεζηεί ην ππξ. Οη επί ηνπ πινίνπ 

ζψδνληαλ κφλν αλ ξίπηνληαλ ζηε ζάιαζζα. Σν ππξ κεηεδφζε ζηελ ππξηηηδαπνζήθελ θαη ηφηε 

κε ηξνκεξή έθξεμε αλαηηλάρζεθε ε λαπαξρίδα. Ο Καπνπδάλ παζάο δελ ήζειε λα αθήζεη ην 

πινίνλ. ΟΗ έκπηζηνί ηνπ ηνλ θαηέβαζαλ δηα ηεο βίαο ζε αθάηηνλ γηα λα απνκαθξπλζεί απφ ηνλ 

θίλδπλνλ αιιά ηζηφο θιεγφκελνο θαηαπεζψλ αλέηξεςελ ην αθάηηνλ, εθηχπεζελ ηνλ Καξαιή 

ζηελ θεθαιήλ, ν νπνίνο κεηεθέξζε εηο ηελ παξαιίαλ, φπνπ κεηά κίαλ ψξαλ εμέπλεπζελ. Δηάθε 

ηελ επνκέλελ εληφο ηνπ θξνπξίνπ, φπνπ κέρξη ζήκεξνλ δεηθλχεηαη ν ηάθνο ηνπ.56 

                                         
53

  Ν. Γηαλλφπνπινο, ν.π., ζ. 13. 
54

 Ίδηνο, ν.π., ζ. 15. 
55

 Π. Μ. Κνληνγηάλλεο, ν.π., ζ. 32, φπνπ ππνζεκείσζε 1. 
56

 Ίδηνο, ν.π. 
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Ο Καλάξεο κε ηε θξάζε «εηο ην φλνκα ηνπ Κπξίνπ», ππξνδφηεζε ηελ πισηή ηνπ 

εκπξεζηηθή βφκβα. Ζ ζθακπαβία πξνζπάζεζε λα απνκαθξπλζεί ελ κέζσ ππξνβνιηζκψλ, 

αιιά έλα ζρνηλί, ην νπνίν είρε εκπιαθεί ζηελ ηξφπηδά ηεο, ηνλ αθηλεηνπνίεζε. Έλαο λαχηεο ην 

έθνςε κε γξήγνξεο θηλήζεηο θαη ε θαζπζηέξεζε δελ απνδείρζεθε κνηξαία γηα ην πιήξσκα. 

Έπεηηα απφ ιίγα ρξφληα, ν Καλάξεο κε «απεξίγξαπην κεηδίακα», έιεγε ζηνλ πνηεηή Αξηζηνηέιε 

Βαιασξίηε: «Κείλα ηα ιίγα δεπηεξφιεπηα θηάλαλε γηα λα καο θαηαζηξέςνπλ». Καη 

ζπκπιήξσλε: «Ήηαλε ηφζνη εθεί πάλσ πνπ κνλάρα λα θηχλαλε ζα καο έπληγαλ».57 

Αμίδεη λα αθνπζζεί θαη ε ηνπξθηθή ηζηνξηνγξαθία γηα ηελ ππξπφιεζε ηεο ηνπξθηθήο 

λαπαξρίδαο. Ο Σνχξθνο ηζηνξηθφο Αρκέη Γδεβδέη παζάο, ραξαθηεξίδεη ην πξσηνθαλέο ζηελ 

ηζηνξία ησλ λαπηηθψλ πνιέκσλ αλδξαγάζεκα ηνπ Καλάξε σο απινχλ «θαδά» (δπζηχρεκα). 

Γίλεη πιεξνθνξία φηη ηελ 28 ηνπ κελφο Ραγθαδάλ (δειαδή ηελ 6ελ Ηνπλίνπ 1822, εκέξαλ 

Σξίηελ), ελψ ν απηνθξαηνξηθφο ζηφινο ήην αγθπξνβνιεκέλνο κεηαμχ Υίνπ θαη Σζεζκέ, ήιζελ ελ 

πινίνλ ησλ επαλαζηαηψλ, θέξνλ απζηξηαθήλ ζεκαίαλ θαη αγθπξνβφιηνλ ζε αξθεηή απφζηαζε 

απφ ηνλ ζηφιν θαη ν πινίαξρφο ηνπ πξνζήιζε θαη ζπλδηειέρζε κεηά ηνπ θαπηηάλ παζά θαη 

εδήισζελ φηη ζα απνηειεηψζεη ηελ επηνχζαλ. Έλαο κεραληθφο ηεο λαπαξρίδαο παξεηήξεζελ ην 

πινίνλ κε ην ηειεζθφπηνλ θαη ππνςηάζηεθε απφ ην ζρήκα ηνπ θαη ην εμσηεξηθφ ηνπ φηη έπξεπε 

λα δηαηαρζεί λενςία. Ο θαπηηάλ παζάο δελ έιαβε ππφςε ηελ πξνεηδνπνίεζε απηή αιιά 

έζηξσζε «ηξαπεςί» (δειαδή ην ηξαπεδάθη) ηνπ νχδνπ θαη επεδφζε εηο νπδνπνζίαλ. Δλ ησ 

κεηαμχ, ν πξναλαθεξζείο πινίαξρνο, πξνθαλψο, ν Καλάξεο ή ν Πηπίλεο, ελψ είραλ πεη αξρηθά 

φηη ζα απνπιεχζνπλ ηελ επηνχζαλ, ηειηθψο εηδνπνίεζαλ φηη ζα απέπιεαλ κεηά ηελ δχζε ηνπ 

ειίνπ θαη αλέζπαζαλ ηελ άγθπξα. Οη ειιεληθέο πεγέο δελ αλαθέξνπλ ηελ ιεπηνκέξεηαλ απηήλ 

παξά κφλνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Σξηθνχπελ ηα δχν ππξπνιηθά, ην ηνπ Κσλζηαληίλνπ Καλάξε θαη 

ηνπ Πηπίλνπ «παξέπιεαλ», ππφ μέλελ ζεκαίαλ ην Καξακπνπξηλνχ».58 Δίλαη αμηνζαχκαζηε ε 

ηφικε ηνπ Έιιελα αμησκαηηθνχ, ν νπνίνο εηζερψξεζελ εληφο ηνπ ηνπξθηθνχ ζηφινπ, εηφικεζε 

λα αλέιζεη ζηελ ηνπξθηθή λαπαξρίδα θαη λα ζπλδηαιερζεί κε ηνλ αξρηλαχαξρνλ, βεβαίσο ράξηλ 

θαηαπηψζεσο. Οη έκπεηξνη Σνχξθνη πινίαξρνη, γξάθεη ν Γδεβδέη παζάο, είραλ ππφλνηεο θαη 

ζπκβνχιεπζαλ λα αλαζπάζνπλ ηα πινία ηελ λχρηα ηελ άγθπξα θαη λα απνπιεχζνπλ, αιιά ν 

θαπεηάλ παζάο ηνπο επέπιεμε ιέγνληαο: «Δίζζε δεηινί!! Ο άπηζηνο αλ είλαη θσηηά, ζα θάςεη 

φζν θζάλεη ην έγθιεκά ηνπ. Πνπ λα ηνικήζεη απηφο λα θηλεζεί; Θα ηνλ θάκσ, ζα ηνλ δείμσ». Οη 

πεξηζζφηεξνη θνηκήζεθαλ θνβηζκέλνη, ελψ ν θαπηηάλ παζάο κε κεξηθνχο άιινπο αμησκαηηθνχο 

παξεδφζε εηο ηελ κέζελ. Καηά  ηα κεζάλπρηα, έλα ππξπνιηθφλ ησλ επαλαζηαηψλ πιεζίαζε ηελ 

λαπαξρίδα θαη έζεζε ππξ, ελψ ην πιήξσκά ηνπ απνκαθξπλφηαλ κε ιέκβν. Ζ λαπαξρίδα άξρηζε 

λα θαίγεηαη θαη ε θσηηά ηεο κεηαδφζεθε ζε έλα γαιηφλην, πνπ ήηαλ εθεί θνληά αγθπξνβνιεκέλν. 

Σα ππφινηπα πνιεκηθά έθαςαλ ηα θαιψδηα κε πέιεθεο, απνκαθξχλζεθαλ θαη έηζη ζψζεθαλ. Ο 

θαπεηάλ παζάο κε ηνπο άιινπο ζπλδηαζθεδάδνληαο μχπλεζαλ κεζπζκέλνη. Απειπηζκέλνη 

πξνζπαζνχζαλ λα ζσζνχλ πέθηνληαο ζηε ζάιαζζα θαη θνιπκπψληαο ζηελ μεξά, πνιινί δε 

πλίγεθαλ. Ο θαπηηάλ παζάο θαηήιζε ζε ιέκβν κε ηνπο ππεξέηεο ηνπ γηα λα θζάζεη ζηελ αθηή, 

                                         
57

 Ν. Γηαλλφπνπινο, ν.π., ζ. 15. 
58

 Θ. αξηθάθεο, Ζ αλαηίλαμε ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο ππφ ηνλ Καλάξε, θαηά ηαο ηνπξθηθάο πεγάο, 
ν.π. 2, φπνπ βι. ππνζεκείσζε 2. 
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εμεξξάγε φκσο ε ππξηηηδαπνζήθε ηεο λαπαξρίδαο θαη θνλεχζεθε απφ θεξαία, ε νπνία έπεζε 

θαη βχζηζε ηελ ιέκβνλ, θαηά ηνλ Σξηθνχπελ δε, εθνλεχζε απφ πεζφλ θαηάξηη ηεο λαπαξρίδαο, 

ην νπνίν έζιαζε ηελ νζθχλ ηνπ. Κνιπκβεηέο έπεζαλ ζηελ ζάιαζζα γηα λα ηνλ δηαζψζνπλ 

θεξφκελνλ ππφ ησλ θπκάησλ, ηνλ απεθφκηζαλ εκηζαλή ζηελ μεξά, φπνπ εμεςχρεζε.59 Σν άιιν 

γαιφληνλ αλεθιέγε, κεηαδφζεθαλ νη θιφγεο ζηελ ππξηηηδαπνζήθελ ηνπ θαη θαηεζηξάθε 

θιεγφκελν.60 

πσο; Γξάθεη ν Γδεβδέο παζάο, ηα πιεξψκαηα νιφθιεξνπ ηνπ ζηφινπ ζνξπβήζεθαλ 

θαη ακέζσο ν Βερίη παζάο, σο βεδχξεο φξηζε σο θαπηηάλ – παζάλ ηνλ θπβεξλήηελ ηεο 

απηνθξαηνξηθήο θαπηηάλαο (ππνλαχαξρνλ), Μνπρηάξ βίσλ, αξρηλαπαξρνχληα, κέρξη ηνπ 

δηνξηζκνχ νξηζηηθνχ αληηλαπάξρνπ ππφ ηνπ νπιηάλνπ. Σν ζρεηηθφλ δηάηαγκα αλαγλψζζεθε 

επίζεκα επί ηεο ππνλαπαξρίδαο θαη ν Βερίη ελέδσζελ θαηά ηελ εζηκνηππίαλ ηνλ πξνζσξηλφλ 

θαπηηάλ παζάλ κε ηελ ζακνπξφγνπλα ηεο ζηνιήο ηνπ θαη φινη ππέγξαςαλ  δήισζε φηη ζα ηνπο 

ππαθνχνπλ. Αλεπξέζε θαη ην πηψκα ηνπ θνλεπζέληνο ________ θαπεηάλ παζά θαη εηάθε ζηελ 

Υίνλ εληφο ηνπ θξνπξίνπ, φπνπ ππάξρεη κέρξη ζήκεξα ν ηάθνο ηνπ κε επίγξακκα γξακκέλν ζε 

ηνπξθηθή γιψζζα.61 

ηαλ έθζαζελ ε ζιηβεξή είδεζε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ν νπιηάλνο δηφξηζελ 

αξρηλαχαξρνλ ηνλ ________ ηνπ απνβαηηθνχ ζηξαηνχ, Καξά Μερκέη παζάο, ν δε Μνπζηαθάο 

βέεο δηνξίζζεθε αλαπιεξσηήο θαπεηάλ παζάο θαη δηαηάρζεθε λα παξαιάβεη ηνλ  ζηφιν θαη ηα 

πινία πνπ επξφθεηην λα έιζνπλ απφ Αίγππηνλ, Σπλεζία θαη Σξηπνιίηηδα θαη λα πιεχζεη ζηελ 

Πάηξα, γηα λα ηα παξαδψζεη ζηνλ λένλ αξρεγφλ θαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ Υνπξζίη λα 

αζρνιεζεί κε ηελ ππφζεζε ηεο Πεινπνλλήζνπ.62 

Σν θαηφξζσκα ηνπ Καλάξε,  κνλαδηθφ ζηελ ειιεληθή ηζηνξία. ηαλ ε λαπαξρίδα ησλ 84 

ππξνβφισλ αλαηηλάρζεθε, έγξαςε ν αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο Spectateur Oriental: «Ζ 

έθξεμε ήηαλ ηξνκεξή. Ζ πνιηηεία ηεο Υίνπ ηελ έλνησζε ζαλ ηξάληαγκα απφ δπλαηφ ζεηζκφ. Οη 

Σνχξθνη πνπ θνίηαδαλ ην ζέακα απφ ηελ μεξά, ιεο θαη θηππήζεθαλ απφ  αζηξνπειέθη, νη 

πεξηζζφηεξνη έπεζαλ θάησ νπξιηάδνληαο. Ο Baxir παζάο έγξαςε ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ: 

«Ζ ιάκςε αλεβαίλνληαο κέρξη ηνλ νπξαλφ δηήξθεζε ζρεδφλ κέρξη ην πξσΐ ... θαη έηζη απαίζηα 

παλεγπξίζηεθε ην Μπατξάκη καο».63 

Θα άμηδε λα αλαθεξζνχκε ζηηο εηδήζεηο απφ απηφπηε θαη παζφληα, ηνλ Υξηζηφθνξν 

Πιάησλνο Καζηάλε, ν νπνίνο ηελ ήκεξα εθείλε ήηαλ νθηάρξνλν παηδί, ζπλεπψο νη 

πιεξνθνξίεο ηνπ είλαη απζεληηθέο θαη πξνέξρνληαη απφ ηελ αδνιφηεηα ηνπ νθηάρξνλνπ 

παηδηνχ.64 

Ήηαλ βξάδπ ηεο δεθάηεο ελάηεο Ηνπλίνπ:65 Ο λαχαξρνο πάλσ ζηε κεγαινπξεπή 

λαπαξρίδα ηνπ γηφξηαδε ην Ρακαδάλη κε μεθάλησκα θαη κεζχζη, θαπρεκέλνο γηα ηηο πινχζηεο 

                                         
59

 Θ. αξηθάθεο, ν.π., ζ. 25. 
60

 Ίδηνο, ν.π. 
61

 Θ. αξηθάθεο, ν.π., ζ. 25. – Π. Μ. Κνληνγηάλλεο, ν.π., ζ. 32. 
62

 Θ. αξηθάθεο, ν.π. 
63

 Ν. Γηαλλφπνπινο, ν.π., ζ. 17. 
64

 Υξηζηφθνξνο Πινχησλαο Καζηάλεο, «Έιιελαο» εμφξηζηνο.. Μεηάθξαζε Υξήζηνπ Γ. Γηαηξάθνπ, 2 
εθδφηεο, 2021, Δθδφζεηο «Άιθα Πη», Παιεφο, ζ. 80. 
65

 ζ.ζ. Με ην παιαηφ εκεξνιφγην 19 κε ην λέν 6. 
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αληακνηβέο πνπ ζα ηνπ δίλνληαλ απφ ηνλ Μνλάξρε (νπιηάλν), φηαλ ζα επέζηξεθε έηξεμε ζηε 

Μεηξφπνιε, σο επηβξάβεπζή ηνπ φηαλ ζα ιάβαηλε ηηο ζηάρηεο ηεο Υίνπ θαη άιια δψξα. Σνλ 

πεξηζηνίρηδε πιήζνο θνιάθσλ απφ φιν ην ζηφιν. Ακέζσο κεηά ην ειηνβαζίιεκα, εκθαλίζζεθε 

έλα κπζηεξηψδεο θαηλφκελν ζηνλ νπξαλφ. ην ήξεκν, γξάθεη ν Καζηάλεο, κε πιήξε άπλνηα, 

γαιάδην πςψζεθε έλα θιεγφκελν ζχλλεθν, ζε ζρήκα ζπαζηνχ κε ηε ιαβή λα αησξείηαη πάλσ 

απφ ηα Φαξά θαη κε ηελ άθξε ηεο ιεπίδαο λα έρεη θαηεχζπλζε πξνο ηελ αξκάδα. Σν θαηλφκελν 

απηφ ραξηεληίζηεθε απφ ηνπο Έιιελεο πνπ βξίζθνληαλ ζηα πξνμελεία θαη πάλσ ζηα βνπλά ζαλ 

αίζηνο νησλφο. Ο Οιιαλδφο Πξφμελνο, είλαη παιαίκαρνο ησλ Ναπνιεφληησλ πνιέκσλ, δήισζε 

φηη, απηφ ήηαλ ν πξφδξνκνο ηνπ ζαλάηνπ θάπνηαο ζεκαληηθήο πξνζσπηθφηεηαο, ην ίδην εθείλν 

βξάδπ, ελψ ν λαχαξρνο είρε παξαδνζεί ζε απνιαχζεηο νξγίσλ, ν Καλάξεο θαηέζηξσλε ην 

ζρέδην εθδίθεζεο θαη ζπλνδεπφκελνο απφ είθνζη κφλν λαπηηθνχο, επηβηβάζζεθε ζην κπνπξιφην 

ηνπ, θαηεπζπλφκελνο χζηεξα απφ πνιινχο επηδέμηνπο ρεηξηζκνχο  θαη ειηγκνχο πξνο ηνλ ζηφρν 

ηνπ. Έλαο ιακπξφο κεηεσξίηεο δηέζρηζε ηνλ νπξαλφ. Οδεγνχκελνο ν Καλάξεο απφ απηφ ην 

νπξάλην ζεκάδη πξνρψξεζε κε ελαιιαζζφκελεο πνξείεο, δηείζδπζε ζην ζηφιν θαη έθζαζε ζηε 

λαπαξρίδα. Έγηλε αληηιεπηφο, δέρζεθε θαηαηγηζκφ θαλνληνβνιηζκψλ θαη ππξνβνιηζκψλ, αιιά ν 

Καλάξεο απηφεηνο ζηάζεθε πάλσ ζηελ πιψξε θαη ελζάξξπλε ηνπο άλδξεο ηνπ ζην φλνκα ηνπ 

Υξηζηνχ θαη ηεο Διιάδαο. Σν κπνπξιφην έηξερε ηαρχηαηα ζαλ βέινο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

δξνζεξνχ κειηεκηνχ. Αθνινχζεζε ε ζχγθξνπζε. Ζ αξπάγε γαληδψζεθε ζηελ λαπαξρίδα. Ο 

Καλάξεο άλαςε ην θηηίιη θαη πήδεζε ζηε βάξθα. Οη αθαηάβιεηνη Φαξηαλνί ηξάβεμαλ βίαηα ηα 

θνππηά ηνπο θαη νδεγήζεθαλ ζξηακβεπηέο ζην παηξηθφ λεζί ηνπο. Οη ζχληξνθνη ηνπ Καλάξε 

ραξνπνίεζαλ θαη ελζνπζίαζαλ ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπο, νη νπνίνη ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ 

παξαιία θαη ηνπο πεξίκελαλ αλππφκνλα.66 Σν πινίν ηνπ Ησάλλνπ Εάθθα ηνπο παξέιαβε θαη 

ηνπο κεηέθεξε ζηα Φαξά.67 Να ζεκεηψζνπκε φηη ηελ πξνεγνχκελε λχθηα ηεο ππξπφιεζεο, ζηα 

Φαξά, θαη ην κέξνο ησλ  Υίσλ,  είραλ παξαηεξήζεη έλα ιακπεξφ εξπζξφ θσο, ην νπνίν δελ 

κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ αλ νθεηιφηαλ ζηελ ππξπφιεζε θάπνηνπ ερζξηθνχ πινίνπ ή «κάιινλ 

εηο ηηλα ησλ θσηεηλψλ απγψλ, ηνπο νπνίνπο βιέπνκελ έθηνηε λα ιάκπνπλ θαηά ηελ λχθηα».68 Οη 

θάηνηθνη ησλ Φαξψλ είραλ ρσξηζζεί ζε δχν νκάδεο. Ζ κία κε ην φπινλ αλά ρείξαο θαη ε άιιε 

είρε θαηαθχγεη ζηνλ Άγην Νηθφιαν θαη ζηνπο άιινπο Ηεξνχο Νανχο, αλαπέκπνληαο ζεξκφηαηεο 

δεήζεηο πξνο ηνλ Θεφλ, γηα ηε λίθε. Οη ζθνπνί ηεο παξαιίαο ηελ ηεηάξηελ πξστλήλ 

εκθαλίζζεθαλ αλαγλψξηζαλ ηελ ζεκαίαλ ηνπ ηαπξνχ θαη ν ΑΓΑΜΔΜΝΧΝ ηνπ Σζακαδνχ 

κεηέθεξε ζηα Φαξά ηελ ραξνχκελε είδεζε ηεο ππξπφιεζεο ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο. 

Αζηξαπηαία ήρεζαλ νη θακπάλεο φισλ ησλ λαψλ ησλ Φαξψλ. Σα θαλνληνζηάζηα άξρηζαλ λα 

ξίρλνπλ ηνπο πξψηνπο θαλνληνβνιηζκνχο θαη ε ειιεληθή ζεκαία  ________ ζε φια ηα πινία. Οη 

Φαξηαλνί πεξίκελαλ κε ελζνπζηαζκφ ηελ άθημε ησλ κπνπξινηηέξεδσλ θαη φηαλ ν 

«Σειέγξαθνο» αλέβαζε ζχκβνινλ φηη πιεζηάδεη ην πινίν ζηα Φαξά, φινη νη Φαξηαλνί 

ζπλέξξεπζαλ ζηελ παξαιία γηα λα ππνδερηνχλ ηνπο ήξσέο ηνπο θαη λα ηνπο επεπθεκήζνπλ.69 

                                         
66

 Υξηζηφθνξνο Πι. Καζηάλεο, ν.π., ζ. 81, 82. 
67

 Αξρηκαλδξίηεο Ησαθείκ Αξρνληήο, ν.π., ζ. 390. 
68

 Ίδηνο, ν.π., ζ. 391. 
69

 Ίδηνο, ν.π. 



 

14 
 

Σν απφγεπκα ηεο 7εο Ηνπλίνπ ηνπ 1822, ηα δχν πδξαίηθα πινία, κε ξεκνχιθα ηηο 

ζθακπαβίεο ησλ κπνπξιφησλ εηζήιζαλ ζην ιηκάλη ησλ Φαξψλ, κεηαθέξνληαο ηνλ Πηπίλν θαη 

ηνλ Καλάξε. Σα ςαξηαλά θαη πδξαίηθα πινία, κε πςσκέλεο ηηο ζεκαίεο ραηξέηηδαλ ηνπο ήξσεο 

κε ζπλερείο θαλνληνβνιηζκνχο. Σν ίδην θαη ηα θαλνληνζηάζηα ηεο μεξάο. Ο Καλάξεο βγήθε απφ 

ην πινίν θξαηψληαο ην ηηκφλη ζηηο ιέκβνπο θαη κε ζεκλφηεηα θαη κεηξηνθξνζχλε αλήγγεηιε ηελ 

θαηαζηξνθή ηεο λαπαξρίδαο. Οη Φαξηαλνί αλαξξηρήζεθαλ ζηα μάξηηα ησλ πινίσλ, ηνλ 

ραηξεηνχζαλ, ηνλ επεπθεκνχζαλ, θηλψληαο πέξα δψζε ηα θέζηα ηνπο.70 Ο Υξηζηφθνξνο 

Καζηάλεο, αλαθέξεη φηη, κία θνπέια ησλ Φαξψλ ηνπο  πξφζθεξε ην δάθληλν ζηεθάλη θαη άιιεο 

λέεο ηνλ ζπλφδεπζαλ ζηε ζξεζθεπηηθή πνκπή, ςάιινληαο ηεξνχο χκλνπο θαη θξαηψληαο θιαδηά 

ειηάο θαη ππξζνχο.71 Ο ιαφο θαη ν θιήξνο ελδεδπκέλνο ηηο ηεξαηηθέο ηνπ ζηνιέο, κε 

πξνεμάξρνληα ηνλ παξεπηδεκνχληα θαη’ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηα Φαξά επίζθνπν Μπξίλεο 

σθξφλην, ππνδέρζεθε ηνπο ληθεηέο. Σν ίδην έπξαμαλ θαη νη βνπιεπηέο ηεο λήζνπ, νη λαχαξρνη, 

νη θαπεηαλαίνη, νη πινίαξρνη. Ζ κεγάιε πνκπή θαηεπζχλζεθε ζηνλ ηζηνξηθφ λαφ ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ. Πξνεγνχλην νη ηεξείο κε ηνλ επίζθνπν θαη ηα εμαπηέξπγα, αθνινπζνχζαλ νη 

πξνχρνληεο, έρνληαο ζην κέζνλ ηνπο ήξσεο αλππφδεηνπο θαη αζθεπείο θαη ε πνκπή θαηέιεγε 

κε ηνπο λαπάξρνπο, ηνπο θαπεηαλαίνπο, ηνπο πινηάξρνπο θαη ηνλ απιφ ςαξηαλφ ιαφ.72 

ηνλ Άγην Νηθφιαν εςάιεη δνμνινγία. Ο γελλαίνο ήξσαο, ππξπνιεηήο, Κσλζηαληίλνο 

Καλάξεο, κε δάθξπα ζηα κάηηα, πξνζθπλνχζε γνλαηηζηφο ηελ εηθφλα ηεο Παλαγίαο θαη ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη απέδηδε επραξηζηήξηα ζηνλ Θεφλ γηα ηελ κεγάιε λίθε, θαη νη παλεγπξηθνί 

θαλνληνβνιηζκνί ζπλερίδνληαλ.73 πγθηλεηηθνί νη ζηίρνη ηνπ Γ. Γξνζίλε γηα ηνλ ππξπνιεηή ζην 

πεξίθεκν πνίεκά ηνπ «Σν  ηάκα ηνπ Καλάξε». Ξεκέξσζε ν ππξπνιεηήο εγχξηζε / θη επήδεζε 

απ’ ην νιφκαπξν θαΐθη / πηζηφο λα θέξεη κε ηα πφδηα νιφγπκλα / ζηελ εθθιεζία ην ηάκα γηα ηελ 

Νίθε / ην ρέξη πνπ ηξφκν έζπεηξε ηνλ ζάλαην / κε ην δαπιφ – ην θνβεξφ ην ρέξη! / ηψξα 

ηαπεηλσκέλν θαη ηξεκάκελν / ζηελ Παλαγηά αλάθηεη ελ’ αγηνθέξη.74 

Ο Κσλζηαληίλνο Καλάξεο κεηέιαβε ησλ Αρξάλησλ Μπζηεξίσλ, κε θφβνλ Θενχ, απφ ηα 

ρέξα ηνπ επηζθφπνπ Μπξίλεο σθξνλίνπ, ηνλ νπνίν ν λαχαξρνο Halgan είρε ζψζεη απφ βέβαην 

ζάλαην.75 ηε ζπλέρεηα, φιν ην εθθιεζίαζκα ζπκκεηείρε ζηελ πάλδεκν θαηαλπθηηθή ιηηαλεία ηεο 

Ηεξάο Δηθφλαο ηεο Παλαγίαο ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο ησλ Φαξψλ. Οη ειηθησκέλνη θάηνηθνη κε 

κπνξψληαο λα αθνινπζήζνπλ πξνζεχρνληαλ, έθαλαλ επιαβηθά ην ζεκείν ηνπ ηαπξνχ θαη 

ραηξεηνχζαλ ηνπο ήξσεο. Μεηά ην πέξαο ηεο ιηηαλείαο επαλήιζαλ ζηνλ Ηεξφ Ναφ, θαη ν παπά 

Κχξηιινο ηνπο πξνζεθψλεζε αλέπεκςε ηηο θαζηεξσκέλεο δεήζεηο θιείλνληαο ηελ ενξηή. Σα 

Φαξά δελ είραλ μαλαδήζεη ηέηνηα ηεξή θαη ιακπξή εκέξα.76 Οη γελλαίνη ππξπνιεηέο 

ζεσξήζεθαλ ζσηήξεο ηεο παηξίδαο θαη ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα ηνπο ______ εζηθά θαη 

                                         
70

 Αξρηκαλδξίηεο Ησαθείκ Αξρνληήο, ν.π., ζ. 392. 
71

 Υξηζηφθνξνο Πι. Καζηάλεο, ν.π., ζ. 82. 
72

 Αξρηκαλδξίηεο Ησαθείκ Αξρνληήο, ν.π. ζ. 392. 
73

 Ίδηνο, ν.π. 
74

 Γ. Γξνζίλε, «Σν ηάκα ηνπ Καλάξε, απφ ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Πχξηλε Ρνκθαία». 
75

 Φηι. Αξγέληε – ηίιπσλνο Κπξηαθίδνπ, «Ζ Υίνο παξά ηνηο γεσγξάθνηο θαη πεξηεγεηαί» απφ ηνλ 8
νλ

 
έσο ηνλ 20

νλ
 αηψλα 19_______ 

76
 Αξρηκαλδξίηεο Ησαθείκ Αξρνληήο, ν.π., ζ. 401. 
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πιηθά.77 Σν φλνκα ηνπ έσο ηφηε άζεκνπ Φαξηαλνχ Κσλζηαληίλνπ Καλάξε, έγηλε γλσζηφ 

παγθνζκίσο. Μεγάινη πνηεηέο, φπσο ν Βίθησξ Οπγθψ, ηνλ απνζαλάηηζαλ ζηα πνηήκαηά ηνπο. 

Ζ ππξπφιεζε ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο ζεσξήζεθε σο πξάμε ππεξάλζξσπεο ηφικεο θαη σο 

ε δίθαηε ειιεληθή εθδίθεζε γηα ηε ζθαγή ηεο Υίνπ. Ο ηφκνο ησλ Σνχξθσλ γηα ηα «ιεγφκελα 

ππξπνιηθά» ηνπο δεκηνχξγεζε έλα ζχκπιεγκα θαησηεξφηεηαο πνπ ηνπο αθνινχζεζε σο ην 

ηέινο ηεο Δπαλάζηαζεο.78 

Οη θπξηφηεξεο πνιηηηθέο ελέξγεηεο ηνπ Καλάξε ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ ’21 είλαη: 

▬ Ππξπφιεζε ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδαο ηνπ Καπηηάλ Παλά Καξά Αιή ζηε Υίν (6 – 7 

Ηνπλίνπ 1822) 2.000 λεθξνί αλάκεζά ηνπο θαη ν Καξά Αιήο. 

▬ Αλαηίλαμε ηνπξθηθνχ δηθξφηνπ ζην ζηελφ κεηαμχ Σελέδνπ θαη Σξσάδνο (28 

Οθησβξίνπ 1822).Δπξφθεηην γηα ηελ ππνλαπαξρίδα ηνπ λένπ αξρηλαπάξρνπ Καθιακάλ Μερκέη 

Παζά, πνπ είρε δηαδερζεί ηνλ Καξά Αιή, 800 λεθξνί Οζσκαλνί. 

▬ Ππξπφιεζε ηνπξθηθήο θξεγάηαο θνληά ζηε άκν (5 Απγνχζηνπ 1824), εθδηθνχκελνο 

ηελ θαηαζηξνθή ηεο Κάζνπ θαη ηεο παηξίδαο ηνπ, 600 λεθξνί Οζσκαλνί. 

▬ Ππξπφιεζε ηνπξθηθήο θνξβέηαο ζηα αλνηρηά ηεο Μπηηιήλεο (23 – 24 επηεκβξίνπ 

1824). 

▬ Ζ ηνικεξφηεξε ελέξγεηά ηνπ, απφπεηξα – ππξπφιεζε ηνπ αηγππηηαθνχ ζηφιν ζην 

ιηκάλη Αιεμάλδξεηαο (29 Ηνπιίνπ 1825. Σν εγρείξεκα δελ επνδψζεθε, ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ (απξφνπηε κεηαβνιή ηνπ αλέκνπ).79 

Ο Καλάξεο κε ην ήζνο θαη ηε ζσθξνζχλε ηνπ θέξδηζε ηελ εθηίκεζε φρη κφλν ησλ 

ζπλαγσληζηψλ ηνπ αιιά θαη ηεο πνιηηείαο. Γη’’ απηφ αλήιζε ζηα πςειφηεξα αμηψκαηα ηεο 

πνιηηείαο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. Σν 1827 αληηπξνζψπεπζε ηα Φαξά ζηελ Δζλνζπλέιεπζε 

ηεο Σξνηδήλαο θαη ήηαλ έλαο απφ ηνπο πην ζεξκνχο ππνζηεξηθηέο ηνπ Ησάλλε Καπνδίζηξηα, ν 

νπνίνο ηνλ ρξεζηκνπνίεζε γηα ηελ θαηαζηνιή δηαθφξσλ αληαξζηψλ ζηε Μάλε θαη ζηελ ελεξγή 

δξάζε θαη εγθαηαζηάζεθε ζηελ Δξκνχπνιε ηεο χξνπ. 

Καηά ηελ Οζσκαληθή πεξίνδν αλαθιήζεθε ζηελ ππεξεζία θαη έθζαζε κέρξη ηνλ βαζκφ 

ηνπ ππνλαπάξρνπ. Καηφπηλ δηνξίζηεθε γεξνπζηαζηήο. πκκεηείρε ζηελ επαλαζηαηηθή θίλεζε 

ηεο 3εο επηεκβξίνπ 1843, πνπ αλάγθαζε ηνλ ζσλα λα παξαρσξήζεη χληαγκα. Μέρξη ηελ 

έμσζε ηνπ ζσλα ρξεκάηηζε επαλεηιεκκέλα ππνπξγφο θαη δχν θνξέο πξσζππνπξγφο (16 

Φεβξνπαξίνπ 1844 – 30 Μαξηίνπ 1844, 16 Οθησβξίνπ 1848 έσο 12 Γεθεκβξίνπ  1849). Αλήθε 

ζηνπο εθπξνζψπνπο ηεο αληηνζσληθήο θίλεζεο. ηαλ ν βαζηιηάο ηνπ αλέζεζε γηα ηξίηε θνξά 

ηελ πξσζππνπξγία, ν Καλάξεο θαηέζεζε ηελ εληνιή, επεηδή ν ζσλ δελ ελέθξηλε νξηζκέλνπο 

απφ ηνπο ππνπξγνχο ηνπ. Μεηά ηελ έμσζε ηνπ ζσλα, νξίζηεθε κέινο ηεο ηξηαλδξίαο θαη ην 

1863 πήγε ζηε Γαλία σο έλαο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο ηνπ Έζλνπο γηα λα πξνζθέξεη ην 

ζηέκκα ζηνλ βαζηιηά Γεψξγην Α’. ηε ζπλέρεηα, αλέιαβε ππνπξγφο Ναπηηθψλ θαη δχν θνξέο 

πξσζππνπξγφο (5 Μαξηίνπ 1860 – 16 Απξηιίνπ 1864, 27 Ηνπιίνπ 1860 – 2 Μαξηίνπ 1865). 

Καηφπηλ απνζχξζεθε ηεο πνιηηηθήο θαη ηδηψηεπζε ζην ζπίηη ηνπ ζηελ Κπςέιε (Κπςέιεο 59), 
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 Ν. Γηαλλφπνπινο, ν.π., ζ. 18, 19,  
78
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φπνπ δερφηαλ θαζεκεξηλά θίινπο θαη ζαπκαζηέο ηνπ. ηηο 26 Μαΐνπ 1877, ζε ειηθία 82 εηψλ, 

επαλήιζε ζηελ πνιηηηθή θαη αλέιαβε πξσζππνπξγφο ζηελ νηθνπκεληθή θπβέξλεζε πνπ 

ζρεκαηίζζεθε θαη γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο απφ ηνλ ξσζνηνπξθηθφ 

πφιεκν. 

Ο Καλάξεο, πηζηφο ρξηζηηαλφο, έρεη κπζηεξηαθή δσή θαη απηφο θαη ε γπλαίθα ηνπ 

εθθιεζηάδνληαη αλειιηπψο ζην λαφ ησλ Αγίσλ Απνζηφισλ, ζηελ Κπςέιε. Δθεί βξίζθνληαη ηα 

ζηαζίδηα ηνπο θαη νη ηνίρνη ηνπ λα θνζκνχληαη απφ δάθληλα ζηεθάληα κέζα ζηα νπνία 

αλαγξάθνληαη ηα θαηνξζψκαηα θαη λίθεο ηνπ, γηα ηα νπνία ν ίδηνο ζεκλφο θαη αθαλήο, πνηέ δελ 

θαπρήζεθε. 

ηηο 15 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1859, κία νπεδή ζπγγξαθέαο ε Frederika Bremer, απνθάζηζε 

λα επηζθεθζεί ηνλ «γεξαηφλ άλδξα ηεο ειεπζεξίαο», φπσο ε ίδηα νλνκάδεη ηνλ Καλάξε, λα ηνπ 

πξνζθέξεη κία αλζνδέζκε. Γελ ιέεη φηη ηνλ ήμεξε απφ ην πνίεκα ηνπ Victor Hugo. Σα 

θαηνξζψκαηά ηνπ ηα είρε δηαβάζεη ζην ηζηνξηθφ ζχγγξακκα ηνπ Zinkeisen. Ο Καλάξεο, 

πεξίπνπ εβδνκήληα εηψλ, βγήθε λα ηελ πξνυπαληήζεη θαη είρε λεαληθή δσεξφηεηα ζηηο θηλήζεηο 

ηνπ. Ζ γπλαίθα ηνπ ππξπνιεηή, «κία σξαία, επηβιεηηθή, ειηθησκέλε θπξία θνξνχζε ςαξηαλφ 

θνζηνχκη, ελψ εθείλνο ήηαλ ληπκέλνο επξσπατθά. Ζ  Frederika, κε δηεξκελέα ηνλ Ακεξηθαλφ 

Hill, είπε, φηη είλαη επηπρήο αληηθξίδνληαο ηνλ άλδξα πνπ γηα ηα έξγα ηνπ ηεο είρε κηιήζεη ηφζν, 

φηαλ ήηαλ λέα, ν παηέξαο ηεο. Ο Καλάξεο απάληεζε, φηη επραξηζηεί ηνλ Θεφλ, πνπ επέηξεςε ζ’ 

έλα κηθξφ λαπηηθφ ελφο ειιεληθνχ λεζηνχ απφ ηα πην κηθξά, λα θάκεη γηα ηελ παηξίδα ηνπ θάηη 

πνπ έθακε ηνλ απειεπζεξσηηθφ ηεο αγψλα ζπκπαζή ζε ρψξεο ηφζν καθξηλέο» «Ήηαλ αιεζηλά 

κηα σξαία απάληεζε», γξάθεη ε Frederik. Καη φηαλ ηνλ ξψηεζε αλ αηζζάλζεθε ζε θάπνηα 

ζηηγκή ηεο δσήο ηνπ θφβν, ν Καλάξεο απνθξίζεθε: «Έλα ηέηνην πξάγκα δελ κπαίλεη πνηέ ζην 

λνπ καο. Ο θίλδπλνο καο δηεγείξεη. Σν ηνπθεθίδη θαη ε κάρε κνηάδνπλ κε κνπζηθή». Ο ζεκλφο 

ήξσαο, δελ έδσζε ηελ απάληεζε, φπσο βιέπνπκε, κφλν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εαπηνχ ηνπ. 

Δρξεζηκνπνίεζε ην πξψην πξφζσπν ηνπ πιεζπληηθνχ. Μίιαγε γηα ινγαξηαζκφ ησλ Διιήλσλ 

γεληθά. 

Ο λαχαξρνο φπσο ηνλ απνθαινχζε ν ιαφο, πέζαλε επί ησλ επάιμεσλ ηεο πνιηηηθήο 

ζηηο 2 επηεκβξίνπ 1877 θαη θεδεχηεθε κε κεγαινπξέπεηα ζην Α’ Νεθξνηαθείν, φπνπ βξίζθεηαη 

ν ηάθνο ηνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ.80 

Αλ επηζθεθζνχκε ην Μνπζείνλ ηεο Ηζηνξηθήο θαη Δζλνινγηθήο Δηαηξείαο ηεο Διιάδνο, 

ζα δνχκε κε ζπγθίλεζε ηελ αζεκέληα ιήθπζν, φπνπ θπιάζζεηαη ε θαξδηά ηνπ Καλάξε κε ηελ 

επηγξαθή «Υαίξε θαξδίαλ Ναπάξρνπ Καλάξε»81. Μία ηέηνηα αγλή, εξσηθή θαξδηά, ζπλέβαιε ηα 

κέγηζηα ζηελ ειεπζεξία καο. Αο ππνθιηζνχκε κε επγλσκνζχλε θαη ζεβαζκφ κπξνζηά ζε κία 

ηφζν κεγαιεηψδε, ελάξεηε, εξσηθή κνξθή. 
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