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H συμ��λή των Σπετσών στ� ’21
H ε�έγερση της 3ης Aπριλί�υ 1821 και τα θαλασσινά ανδραγαθήματα

T�υ Παύλ�υ Παρασκευαΐδη

Iστ�ρικ�ύ

OI ΣΠETΣIΩTEΣ απ	 τα μισά τ�υ
17�υ αι., ασ��λ�ύνται με τη ναυτιλία
και �αθμιαία μετα�άλλ�νται απ	 γε-
ωργ�ί και κτην�τρ	��ι, σε ναυτι-
κ�ύς και εμπ	ρ�υς. H σπετσιώτικη ε-
μπ�ρική ναυτιλία ευν�είται π�λύ απ	
τη συνθήκη τ�υ Kι�υτσ�ύκ - Kαϊναρ-
τ!ή (1774) π�υ επιτρέπει στα ελληνι-
κά πλ�ια να τα#ιδεύ�υν με ρωσική
σημαία. H Γαλλική Eπανάσταση, ε-
#άλλ�υ, και �ι ναπ�λε	ντει�ι π	λε-
μ�ι συντελ�ύν απ��ασιστικά στην
περαιτέρω εκπληκτική ε#έλι#η τ�υ
ελληνικ�ύ ναυτεμπ�ρί�υ συν�λικά.
H ανάπτυ#η αυτή ενθαρρύνει τ�υς
Σπετσιώτες, στις αρ�ές τ�υ 19�υ αι.,
να ναυπηγήσ�υν ιστι��	ρα μεγαλύ-
τερης �ωρητικ	τητας και να τα �πλί-
σ�υν με �αριά καν	νια. Tα καρά�ια
τ�υς τώρα είναι τα�ύτερα και ισ�υ-
ρ	τερα, έτ�ιμα για τ�ν απ��ασιστικ	
ρ	λ� π�υ θα διαδραματίσ�υν στην
Eπανάσταση.

Tα κινήματα
τ�υ 18�υ αι.

H θαλασσ�πλ�ΐα κάνει τ�υς Σπε-
τσιώτες τ�λμηρ�ύς και ριψ�κίνδυ-
ν�υς. Παράλληλα τ�υς �έρνει σε ε-
πα�ή με τα �ιλελεύθερα ρεύματα
της Eυρώπης και τ�νώνει τ� πατριω-
τικ	 τ�υς �ρ	νημα. Eτσι #εσηκών�-
νται τ� 1770, μ	λις εμ�ανί!εται στις
ελληνικές θάλασσες � ρωσικ	ς στ	-
λ�ς με τ�υς αδελ��ύς Θε	δωρ� και
Aλέ#ι� Oρλώ�. Aλλά η ρωσική ��ή-
θεια είναι ασήμαντη και τ� κίνημα
καταπνίγεται στ� αίμα. Στ� νησί απ�-
�ι�ά!�νται πεντακ	σι�ι T�υρκαλ�α-
ν�ί π�υ επιδίδ�νται σε ���ερές λεη-
λασίες και καταστρ��ές. I�νη της ε-
πιδρ�μής είναι εμ�ανή και σήμερα
στην πυρπ�λημένη μητρ	π�λη (να	ς
της K�ίμησης) τ�υ Kαστελλι�ύ, τ�υ
πρ�επαναστατικ�ύ �ικισμ�ύ των
Σπετσών.

Tρανά δείγματα �ιλ�πατρίας δεί-
�ν�υν �ι Σπετσιώτες και τ� 1790, 	-
ταν με ένα μικρ	 στ�λίσκ�, σπεύ-
δ�υν να ��ηθήσ�υν τ� Λάμπρ� Kα-
τσώνη μ	λις εμ�ανί!εται στ� Aιγαί�.
H συμμετ��ή τ�υς και σ’ αυτ	 τ� κί-
νημα πρ�καλεί την �ργή τ�υ σ�υλτά-
ν�υ κατά των Σπετσών, π�υ εκτίθε-
νται πάλι στ�ν έσ�ατ� κίνδυν�.

Mετά την απ�τυ�ία των επαναστα-
τικών κινημάτων τ�υ 18�υ αι. �ι
Eλληνες αντιλαμ�άν�νται πως μ	ν�
αν στηρι�θ�ύν στις δικές τ�υς δυνά-
μεις θα πραγματώσ�υν τ�υς π	θ�υς
τ�υς για ελευθερία. H Φιλική Eται-
ρεία δια�λέπει πως δεν είναι δυνατ	
να ενν�ηθεί επανάσταση �ωρίς τη
συμμετ��ή των τριών ναυτικών νη-
σιών, της Yδρας, των Σπετσών και
των Ψαρών. Γι’ αυτ	 σπεύδει να μυή-
σει στ� ���ερ	 μυστικ	 της τ�υς
Σπετσιώτες (και �υσικά τ�υς Yδραί-
�υς και τ�υς Ψαριαν�ύς). Στην
Kων/π�λη, � γενναί�ς πλ�ίαρ��ς και
!απίτης των Σπετσών Γεώργι�ς Πά-

ν�υ γίνεται Φιλικ	ς και τ�ν ακ�λ�υ-
θ�ύν �ι πρ	κριτ�ι Παν. Mπ	τασης,
Bασ. Φατ!�λάτης, Aναστ. Aνδρ�ύ-
τσ�ς, Θε	δ. Mέ#ης, Aνδρέας Xατ!η-
αναργύρ�υ, Iω. K�ύτσης, Hλίας Θερ-
μησιώτης και άλλ�ι. Oταν τ�ν Oκτώ-
�ρι� τ�υ 1820, � Aλέ#ανδρ�ς Yψηλά-
ντης πρ�τρέπει τ�υς Σπετσιώτες να
αρματώσ�υν τ� γρηγ�ρ	τερ� 	σα
καρά�ια μπ�ρ�ύν, � Γ. Πάν�υ και �ι
λ�ιπ�ί Φιλικ�ί δέ��νται πρ	θυμα και
ε#�πλί!�υν τα πλ�ία τ�υς για τ�ν ε-
πικείμεν� Aγώνα. T� Mάρτι� τ�υ
1821 �ι Πελ�π�ννήσι�ι, με επιστ�λή
και αντιπρ	σωπ	 τ�υς, !ητ�ύν τη
συνδρ�μή των Σπετσιωτών και εκ-

�ρά!�υν την αγωνία τ�υς, γιατί δεν
έ��υν εκπλεύσει τα πλ�ία: «Mην κα-
ταδε�θήτε να μας α�ήσετε εις τ�ν
�υθ	ν της απελπισίας, αλλά συνδρά-
μετε με 	λας τας ηρωικάς και γεν-
ναίας δυνάμεις σας».

H ε�έγερση
των Σπετσιωτών

Oι εκκλήσεις των Πελ�π�ννησίων
επιτα�ύν�υν την κήρυ#η της Eπανά-
στασης στις Σπέτσες. O Γ. Πάν�υ, �ι
Mπ�τασαί�ι και άλλ�ι Φιλικ�ί απ��α-
σί!�υν να κινηθ�ύν, παρά τη θέληση
των διστακτικών και τη νύκτα της

2ας πρ�ς την 3η Aπριλί�υ 1821 κατα-
λαμ�άν�υν την Kαγκελαρία (δι�ικη-
τήρι�). Kατε�ά!�υν την τ�υρκική ση-
μαία και υψών�υν τη σημαία της
Eπανάστασης με τ� σταυρ	 και τις
λέ#εις «Eλευθερία ή Θάνατ�ς». Πλή-
θ�ς λα�ύ συγκεντρώνεται εκεί και
�αιρετί!ει με ενθ�υσιασμ	. T� πρωί
της 3ης Aπριλί�υ, Kυριακής των
Bαΐων, γίνεται δ�#�λ�γία με 	λ�υς
τ�υς ιερείς τ�υ νησι�ύ στ�ν μητρ�-
π�λιτικ	 να	 τ�υ Aγί�υ Nικ�λά�υ,
στ� πρ�αύλι� τ�υ �π�ί�υ υψώνεται
η επαναστατική σημαία και 	λ�ι �ι
Σπετσιώτες, πρ�ύ��ντες, καρα��κύ-
ρηδες και λα	ς, μέσα σε απερίγρα-
πτ� ενθ�υσιασμ	, �ρκί!�νται να �ύ-
σ�υν τ� αίμα τ�υς, π�λεμώντας για
την Πίστη και την Πατρίδα.

Aμέσως �ι Σπετσιώτες συγκρ�-
τ�ύν τ�πική δι�ίκηση και αρ�ί!�υν τη
δράση. Eντεκα καρά�ια τρα��ύν κα-
τά τη M�νεμ�ασιά. Aλλα �κτώ, ανά-
μεσα στα �π�ία #ε�ωρί!�υν � «Aγα-
μέμνων» της Λασκαρίνας Mπ�υ-
μπ�υλίνας και � «Δι�μήδης» των
Mπ�τασαίων, ανα�ωρ�ύν για τ� Nαύ-
πλι�! Eτσι πρώτ�ι �ι Σπετσιώτες απ	
	λ�υς τ�υς νησιώτες μπαίν�υν στ�ν
Aγώνα και απ�κλεί�υν !ωτικά κά-
στρα τ�υ ε�θρ�ύ. Kιν�ύνται πρ�ς 	-
λες τις κατευθύνσεις, μ�ιρά!�υν ε-
παναστατικές πρ�κηρύ#εις και #εση-
κών�υν τ�υς διστακτικ�ύς. Eνερ-
γ�ύν απ��άσεις και π�λι�ρκίες, ε-
��ρμ�ύν εναντί�ν κάθε τ�υρκικ�ύ
πλ�ί�υ, τ� συλλαμ�άν�υν και τ� κα-
θιστ�ύν λεία τ�υ π�λέμ�υ. O επανα-
στατικ	ς ενθ�υσιασμ	ς τ�υς είναι α-
περίγραπτ�ς. Πρώτ�ι �ι Πελ�π�ννή-
σι�ι με επιστ�λή τ�υς της 9ης Aπρι-
λί�υ αναγνωρί!�υν την επαναστατι-

T� μπρίκι «Περικλής» τ�υ Aνδρέα Xατ�ηαναργύρ�υ, τ� «ωραί�ν πλ�ί�ν», �πως τ� έλεγαν �ι Σπετσιώτες. Nαυπη-
γήθηκε τ� 1820 και συμμετεί�ε στ� ναυτικ� Aγώνα.

Συλλ�γή αγ�έμα�ων �πλων και πυρ���λων της επ��ής της ελληνικής Eπα-
νάστασης. M�υσεί� Mπ�υμπ�υλίνας, Σπέτσες ("ωτ.: K. #ενικάκης).
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κή πρωτ�π�ρία των Σπετσιωτών:
«...Δ	#α εις υμάς, αδελ��ί,  	τι ηγέρ-
θητε πρώτ�ι. Πρώτ�ι κατά την πρ�-
σ��λήν τ�υ ε�θρ�ύ, πρώτ�ι εν τη ι-
στ�ρία, πρώτ�ι εν τη αθανασία». Oι
Σπετσιώτες ανακηρύσσ�νται «ευερ-
γέται τ�υ Γέν�υς και της Πατρίδ�ς,
πρ�ν�ηταί, τρ���ί και κηδεμ	νες
αυτής». Kαι � Παπα�λέσσας υπ	σ�ε-
ται σε αυτ�ύς, «Oταν συν Θεώ λά�ω-
μεν την ελευθερίαν, θέλετε έ�ει απ	
	λ�υς τα πρωτεία και τ� Γέν�ς σας
δ�#άσει ως νικητές και τρ�παι�ύ-
��υς».

Eκατ�μ�ες

H δράση των Σπετσιωτών δεν πε-
ρι�ρί!εται μ	ν� στη θάλασσα. Σώμα-
τα εν	πλων παίρν�υν μέρ�ς στις
π�λι�ρκίες τ�υ Nαυπλί�υ και της
Tριπ�λιτσάς. Aλλ�τε πάλι απ��ι�ά-
!�νται στη στεριά, μετα�έρ�υν τα
καν	νια τ�υς σε υψώματα κ�ντά
στις ακτές και δίν�υν άγριες μά�ες
σώμα με σώμα με τ�υς ε�θρ�ύς. Tις
πρώτες μέρες τ�υ Aπριλί�υ τ�υ
1821 πρ�σ�έρ�υν μια απ	 τις μεγα-
λύτερες εκατ	μ�ες στ� �ωμ	 της ε-
παναστατημένης πατρίδας: � γι�ς
της Mπ�υμπ�υλίνας Γιάνν�ς Γιάν-
ν�υ!ας, με μικρ	 αλλά επίλεκτ� σώ-
μα ανδρών, �άνει τη !ωή τ�υ στα
πρ	�ειρα ταμπ�ύρια τ�υ =ηριά
(Aργ�ς), πρ�σπαθώντας να ανακ	-
ψει την πρ�έλαση τ�υ Kε�αγιάμπεη
πρ�ς την π�λι�ρκ�ύμενη Tριπ�λι-
τσά. Oλ�ι ��νεύ�νται στ� πεδί� της
μά�ης.

Στα �ρ	νια π�υ ακ�λ�ύθησαν η
συμ��λή των Σπετσιωτών στ�ν
Aγώνα ήταν κυρι�λεκτικά ανυπ�λ	-
γιστη, σε καρά�ια, σε �ρήματα, σε
!ωές. Mα!ί με τ�υς Yδραί�υς και
τ�υς Ψαριαν�ύς κατανικ�ύσαν
τ�υς ε�θρικ�ύς στ	λ�υς, τ�ν �θω-
μανικ	 και τ�ν αιγυπτιακ	, πρ�στά-
τευαν τ�υς ε#εγερμέν�υς Eλληνες
των νησιών απ	 την εκδικητική μα-
νία των T�ύρκων, ανα!ωπύρωναν
τ�ν αγώνα, 	π�υ αυτ	ς πήγαινε να
σ�ήσει.

Eκτ	ς απ	 τα κατ�ρθώματά τ�υς
στ�ν πρώτ� �ρ	ν� της Eπανάστα-
σης, ε#αίρεται απ	 τ�υς ιστ�ρικ�ύς
και απ�μνημ�νευματ�γρά��υς τ�υ
�κτά�ρ�ν�υ Aγώνα, η συμ��λή τ�υς
στην κυρίευση τ�υ Nαυπλί�υ (N�έμ-
�ρι�ς 1822), η απ��ασιστική συνει-
σ��ρά τ�υς στη ναυμα�ία της Σά-
μ�υ (αρ�ές Aυγ�ύστ�υ τ�υ 1824) και
στη ναυμα�ία τ�υ Γέρ�ντα (24 και 28
Aυγ�ύστ�υ της ίδιας �ρ�νιάς), η αν-
δρεία π�υ επέδει#αν κατά τη ναυμα-
�ία τ�υ Kα�ηρέα (20 Mαΐ�υ 1825) και
η συμμετ��ή τ�υς σε 	λες τις επι-
�ειρήσεις για τη σωτηρία τ�υ Mεσ�-
λ�γγί�υ κατά την πρώτη και τη δεύ-
τερη π�λι�ρκία τ�υ.

H ναυμα�ία
των Σπετσών

T� κ�ρυ�αί� 	μως τ	λμημα των
θρυλικών ναυμά�ων τ�υ νησι�ύ εί-
ναι η απ	κρ�υση τ�υ τ�υρκικ�ύ στ	-
λ�υ στ�ν π�ρθμ	 των Σπετσών. Στις
8 Σεπτεμ�ρί�υ 1822 � τ�υρκ�αιγυ-
πτιακ	ς στ	λ�ς �άνηκε απειλητικ	ς
ανατ�λικά των Σπετσών. Oι T�ύρκ�ι
σκ	πευαν να πρ���ύν στην κατα-
στρ��ή των Σπετσών πρώτα και της
Yδρας κατ	πιν και να επισιτίσ�υν
στη συνέ�εια τ� π�λι�ρκ�ύμεν�

O Σπετσιώτης καπετάνι�ς Aνάργυρ�ς Λεμπέσης, απ�

τ�υς πρωταγωνιστές της νικη"�ρας ναυμα�ίας τ�υ Γέ-

ρ�ντα (1824). «Πέντε "εργάδες έ�αλε στην κάτσα η

Nα�έτα /.../ Nα ήταν δύ� σαν τη Nα�έτα / κάν�υν την

αρμάδα νέτα», δημώδες ("ωτ.: αρ�εί� Γ. Σταματί�υ).

O αρ�ηγ�ς της ναυτικής μ�ίρας των Σπετσών, Γεώργ.
Aνδρ�ύτσ�ς, επικε"αλής, μα�ί με τ�υς Γ. Σα�τ�ύρη και
N. Aπ�στ�λη, της ελληνικής ναυτικής δύναμης π�υ κα-
ταναυμά�ησε τ�ν αιγυπτιακ� στ�λ� μετα&ύ Kά�� Nτ�-
ρ� και Aνδρ�υ, τ�ν Mάι� τ�υ 1825 – Nαυμα�ία τ�υ Kα-
"ηρέα ("ωτ.: αρ�εί� Γ. Σταματί�υ).

Bρακ�"�ρ�ς Σπετσιώτης στ�ν ε�ρτασμ� της εκατ�νταετηρίδας τ�υ νέ�υ
Eλληνικ�ύ Kράτ�υς, σε ��τσαλ�στρωτ� δρ�μ� της Nτάπιας, Σπέτσες. H
σημαία είναι αντίγρα"� της επαναστατικής σημαίας τ�υ νησι�ύ ("ωτ.: αρ-
�εί� Γ. Σταματί�υ).

Nαύπλι�. Oι Σπετσιώτες, έτ�ιμ�ι απ	
μέρες, εί�αν μετα�έρει τ�ν άμα��
πληθυσμ	 στην απ	κρημνη και �ύ-
σει ��υρή Yδρα και μ	ν�ν λίγ�ι υπε-
ρασπιστές παρέμειναν στ� νησί, με
επικε�αλής τ�ν γηραι	 πρωτάρ��-
ντα Xατ!ηγιάννη Mέ#η.

Πενήντα έ#ι ελληνικά πλ�ία, υ-
δραίικα, σπετσιώτικα και ψαριανά και
δεκαέ#ι πυρπ�λικά συγκεντρώθηκαν
ανατ�λικά των Σπετσών για να απ�-
κρ�ύσ�υν την ε�θρική πρ�έλαση. Tα
πλωτά �ρ�ύρια τ�υ ε�θρ�ύ, έ��ντας
ευν�ϊκ	 τ�ν άνεμ�, πλησίασαν τις
��ρειανατ�λικές ακτές των Σπετσών
και άρ�ισαν να καν�νι���λ�ύν. Aπ	
τ� Φανάρι, 	π�υ �ρισκ	ταν τ� ένα α-
π	 τα τρία καν�νι�στάσια τ�υ νησι-
�ύ, έρ�εται η απάντηση στις ��λές
τ�υς. M	λις � ναύαρ��ς Mια�ύλης
�λέπει την π�ρεία των ε�θρικών
πλ�ίων υψώνει σήμα να τ�ν ακ�λ�υ-
θήσ�υν 	λα τα καρά�ια στ�ν μυ�	
τ�υ Aργ�λικ�ύ, 	π�υ τα μικρά σε 	-
γκ� ελληνικά πλ�ία θα μπ�ρ�ύσαν
να καταναυμα�ήσ�υν με ευ�έρεια τα
μεγάλα τ�υρκικά, ενώ τα πυρπ�λικά
θα δρ�ύσαν με απ�τελεσματικ	τητα.
Eάν �ι πλ�ίαρ��ι πειθαρ��ύσαν και
�άρα!αν ρ	τα για τ�ν Aργ�λικ	, μέ-
σω τ�υ π�ρθμ�ύ Σπέτσες–K	στα, τ�
νησί θα έμενε εκτεθειμέν�. Oμως
κάπ�ι�ι απ’ αυτ�ύς δεν πειθάρ�η-
σαν. Oι ασυγκράτητ�ι Σπετσιώτες
πλ�ίαρ��ι Aνάργυρ�ς Λεμπέσης, Iω-
άννης Tσ�ύπας, Δημ. Λάμπρ�υ ή Λε-
ωνίδας και � Yδραί�ς Aντώνης Kριε-
!ής �δηγ�ύν τα πλ�ία τ�υς ανάμεσα
στα ε�θρικά και αρ�ί!�υν πρώτ�ι να
καν�νι���λ�ύν. Oι T�υρκ�αιγύπτι�ι
απαντ�ύν και η σύγκρ�υση γενικεύ-
εται. Tα ελληνικά πλ�ία �τυπ�ύν απ	
τα πλάγια τ�ν ε�θρ	 π�υ, κυκλωμέ-
ν�ς, �άλλεται τ	σ� απ	 τα σκά�η 	-
σ� και απ	 τις ακτές των Σπετσών



και της K	στας, 	π�υ κι εκεί υπήρ�ε
καν�νι�στάσι�. Πρ�ς τ� δειλιν	 κά-
π�ια υδραίικα πλ�ία κινδυνεύ�υν.
T	τε � Yδραί�ς πυρπ�λητής Πιπίν�ς
ρί�νει τ� πυρπ�λικ	 τ�υ πάνω σε ένα
ε�θρικ	 �ρίκι και δίνει την ευκαιρία
στα υδραίικα πλ�ία να σωθ�ύν πρ�ς
την παραλία της Eρμι�νίδας. T� πυρ-

π�λικ	 απ�μακρύνεται αλλά �ι T�ύρ-
κ�ι έ��υν υπ�στεί μια θανάσιμη δ�-
κιμασία.

Πρ�ς τ� τέλ�ς της ναυμα�ίας,
π�υ κρατάει ήδη πέντε �λ	κληρες
ώρες, γίνεται νέα απ	πειρα εμπρη-
σμ�ύ μεγάλ�υ τ�υρκικ�ύ πλ�ί�υ α-
π	 ελληνικ	 πυρπ�λικ	. Aπ	 τις α-
κτές τ�υ καν�νι�στασί�υ των Σπε-

τσών, 	ρθι�ς πάνω στ� πυρπ�λικ	
τ�υ, με τ� δαυλ	 στ� �έρι, ε#�ρμά �
παράτ�λμ�ς Σπετσιώτης πυρπ�λη-
τής K�σμάς Mπαρμπάτσης και κα-
τευθύνεται ακάθεκτ�ς κατά της
τ�υρκικής στ�λαρ�ίδας. H κίνηση
αυτή τ�υ στ�λ�κά�τη γίνεται αντι-
ληπτή απ	 τ�υς ε�θρ�ύς, π�υ κατα-
λαμ�άν�νται απ	 πανικ	, καθώς εί-

ναι η αρ�ή ακ	μη τ�υ θαλάσσι�υ
Aγώνα και �ι T�ύρκ�ι δεν έ��υν ε-
#�ικειωθεί με τ�ν κίνδυν� των πυρ-
π�λικών. Eντρ�μ�ς � καπετάν Mε�-
μέτ Πασάς δίνει τ� σύνθημα της υ-
π��ώρησης τ�υ στ	λ�υ και της �υ-
γής πρ�ς την είσ�δ� τ�υ Aργ�λι-
κ�ύ, ν�τι�ανατ�λικά της Σπετσ�-
π�ύλας. T� νησί έ�ει σωθεί.
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«Nαυμα�ία στ� στεν� Yδρας - Σπετσών», πίνακας άγνωστ�υ λαϊκ�ύ καλλιτέ�νη, εμπνευσμέν�ς απ� τη σωτήρια για τις Σπέτσες νίκη τ�υ τρινήσι�υ –Yδρα,
Σπέτσες, Ψαρά– ελληνικ�ύ στ�λ�υ επί τ�υ τ�υρκ�αιγυπτιακ�ύ, τ�ν Σεπτέμ�ρι� τ�υ 1822. Eθνικ� Iστ�ρικ� M�υσεί�.

Eπάνω: η επαναστατική 

σημαία των Σπετσών, 

με τ� σύνθημα «Eλευθερία ή Θάνατ�ς» 

και με τα σύμ��λα της Φιλικής 

Eταιρείας ("ωτ.: K. #ενικάκης). 

Δε&ιά: «H ναυμα�ία 

τ�υ Mεσ�λ�γγί�υ», 

ελαι�γρα"ία τ�υ Σπετσιώτη 

θαλασσ�γρά"�υ Iω. K�ύτση, έργ� 

τ�υ 1920-1925 εμπνευσμέν� 

απ� τις θαλάσσιες επι�ειρήσεις 

πρ�ς ε"�διασμ� της π�λι�ρκ�ύμενης 

π�λης,τ� 1826. Iδιωτική συλλ�γή.


