
Приключения греческих моряков XVIII века



Το 1821 ξεκίνησε στην Ελλάδα η εξέγερση κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο

σκληρός πόλεμος συνεχίστηκε για σχεδόν 9 χρόνια και τελείωσε με τη δημιουργία του

ελληνικού κράτους. Χωρίς τη νίκη στη θάλασσα, η επιτυχία της εξέγερσης ήταν

αδύνατη. Πού βρήκαν οι Έλληνες τον απαραίτητο αριθμό πολεμικών πλοίων και

έμπειρους ναυτικούς για να αντιμετωπίσουν τον ισχυρό τουρκικό στόλο;

Σχεδόν 50 χρόνια πριν από αυτά τα γεγονότα, το 1774 τελείωσε ο πόλεμος μεταξύ της

Ρωσικής και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας (1768-1774). Η Συνθήκη Ειρήνης

υπογράφηκε στο χωριό Κιουτσούκ Καϊναρτζή (σύγχρονη Βουλγαρία). Σημαντικό ρόλο

στη σύναψη της ειρήνης με ευνοϊκούς όρους για τη Ρωσία διαδραμάτισαν οι ναυτικοί

και οι πεζοναύτες του κόμη Ορλώφ που πολέμησαν στη Μεσόγειο Θάλασσα. Μεταξύ

αυτών ήταν και οι Έλληνες κουρσάροι, οι οποίοι έδειξαν θάρρος, πρωτοβουλία και

υψηλό επαγγελματισμό κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Αυτή η έκθεση είναι

αφιερωμένη σε αυτούς.

Τμήμα από έναν παλιό χάρτη της μάχης του 1772 στον Πατραϊκό Κόλπο – τα
πλοία των Ελλήνων κουρσάρων, οι φρεγάτες «Αγ. Νικόλαος» και «Δόξα», το
σεμπέκο «Θρασύδειλος», τα polacres «Μαντόν» και «Νάουσα» μαζί με τα
ρωσικά θωρηκτά «Τσέσμα» και «Κόμης Ορλώφ» καταστρέφουν τον τουρκικό
στόλο.



Ο κουρσάρος είναι ο ιδιώτης που λάμβανε από τις νόμιμες αρχές ενός κράτους το δικαίωμα

να χρησιμοποιήσει ένα οπλισμένο πλοίο για να λαφυραγωγεί ξένα πλοία. Κουρσάρος είναι

επίσης το όνομα ενός οπλισμένου πλοίου, όπως και το όνομα του μέλους του πληρώματος

ενός τέτοιου πλοίου.Στις γερμανόφωνες χώρες το συνώνυμο της λέξης «κουρσάρος» είναι

kaper, στις αγγλόφωνες χώρες, αντίστοιχα, privateer.

Το δίπλωμα του κουρσάρου αποδόθηκε από τη Ρωσική Αυτοκρατορία το 1807 στον

Γεώργιο Μπεναρδάκη, Έλληνα κάτοικο της πόλης Ταγκανρόγκ, συνταξιούχο

ανθυποπλοίαρχο και καπετάνιο του ρωσικού στόλου, ο οποίος ήταν ο ιδιοκτήτης του

βριγαντίνου «Ροσς» με 12 όπλα και πλήρωμα 50 ατόμων. Στο κείμενο του διπλώματος

δηλώνεται: «Επιτρέπεται σε αυτόν, τον Μπεναρδάκη, να ψάχνει τα πλοία, τα πράγματα

και τα αγαθά που ανήκουν στους Τούρκους και να ενεργήσει, ο Μπεναρδάκης,

σύμφωνα με τις οδηγίες που του δόθηκαν».



Η Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή

Σύμφωνα με έναν από τους όρους της Συνθήκης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, τα ρωσικά

εμπορικά πλοία στα τουρκικά ύδατα, συγκεκριμένα στον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο

Θάλασσα, έλαβαν τα ίδια προνόμια με τα γαλλικά και τα βρετανικά πλοία. Η Ρωσία είχε

τα αγαθά για να εμπορευτεί με ολόκληρο τον κόσμο, αλλά δεν είχε τον απαιτούμενο

αριθμό εμπορικών ναυτικών! Και αυτή η «θέση» καταλήφθηκε από τους Έλληνες, οι

οποίοι άρχισαν να λαμβάνουν διπλώματα από την κυβέρνηση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας

και να έχουν το δικαίωμα πλοήγησης εμπορικών πλοίων υπό ρωσική σημαία. Η βασική

απαίτηση για τους Έλληνες πλοιοκτήτες ήταν ότι τουλάχιστον το μισό πλήρωμα των

εμπορικών πλοίων τους έπρεπε να είναι Ρώσοι. Με αυτόν τον τρόπο, οι Ρώσοι ναυτικοί

έκαναν καλή ναυτική εξάσκηση στα ελληνικά πλοία και οι Έλληνες απέκτησαν τη

δυνατότητα για ελεύθερη πλοήγηση.

Η Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, υπογεγραμμένη από την 

Αυτοκράτειρα της Ρωσίας Αικατερίνη Β΄.



Η κορβέτα «Αγαμέμνων» – το πλοίο της Ελληνίδας ηρωίδας της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821-1829 Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας.

Η ρωσική εμπορική σημαία κυματίζει στο κατάρτι. 

Ναυτικό Μουσείο Ύδρας, Ελλάδα.

Μετά τη σύναψη της Συνθήκης του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή και την απόκτηση του

δικαιώματος πλοήγησης εμπορικών πλοίων υπό ρωσική σημαία, ο ελληνικός στόλος

αυξήθηκε πολλαπλάσια. Εάν πριν τη συνθήκη το ελληνικό θαλάσσιο εμπόριο

περιοριζόταν κυρίως στο Αιγαίο, τώρα τα εμπορεύματα παραδίνονταν ακόμη και στην

Αμερική, ώστε πολλοί Έλληνες έγιναν πλούσιοι. Τα ελληνικά πλοία ήταν οπλισμένα

προκειμένου να αμυνθούν έναντι των πειρατών της Αλγερίας, της Τυνησίας και του

Μαρόκου. Υπερασπίζοντας τα εμπορεύματά τους, τα πληρώματα των ελληνικών

εμπορικών πλοίων απέκτησαν μεγάλη εμπειρία μάχης στη θάλασσα ώστε όταν ξεκίνησε

η εξέγερση στην Ελλάδα το 1821, τα πλοία μετατράπηκαν από εμπορικά σε πολεμικά.



1772. Σχέδιο της πολιορκίας της Βηρυτού (σύγχρονος Λίβανος) από τους Έλληνες

κουρσάρους. Από το ημερολόγιο του πλοίου των κουρσάρων, του σεμπέκου

«Ελλάς».

Τα αρχεία της Ρωσίας περιλαμβάνουν πολλά έγγραφα που σχετίζονται με τις

περιπέτειες των Ελλήνων ναυτικών, όπως παλιούς ναυτικούς χάρτες, σχέδια μάχης,

ημερολόγια των πλοίων των κουρσάρων, και αναφορές για τις πολεμικές επιχειρήσεις

τους.

Στο παρόν φυλλάδιο περιγράφονται μόνο μερικά από τα πιο εντυπωσιακά επεισόδια

που σχετίζονται με τις ενέργειες των Ελλήνων κουρσάρων στη στρατιωτική

επιχείρηση του 1769-1774, γνωστή στη Ρωσία ως η 1η Αποστολή του Αρχιπελάγους.



Το 1769 είναι σε εξέλιξη πόλεμος μεταξύ της Ρωσικής και της Οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Η Ρωσία δεν έχει τον στόλο της στον Εύξεινο Πόντο και η Αυτοκράτειρα της Ρωσίας

Αικατερίνη Β΄ αποφασίζει να στείλει τον Βαλτικό Στόλο στη Μεσόγειο Θάλασσα για να

επιτεθεί στο τουρκικό μετόπισθεν. Ο έμπιστος της αυτοκράτειρας Κόμης Αλεξέι Ορλώφ είναι

επιφορτισμένος με την ηγεσία της ναυτικής επιχείρησης, που είναι γνωστή στη Ρωσία ως η

1η Αποστολή του Αρχιπελάγους και στην Ελλάδα ως Ορλωφικά.

Κόμης Αλεξέι Ορλώφ Αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄

1η Αποστολή του Αρχιπελάγους (Ορλωφικά)

Διαδρομή των ρωσικών πλοίων της 1ης Αποστολής του Αρχιπελάγους.



Το καλοκαίρι του 1770 ο ρωσικός στόλος οδήγησε τον οθωμανικό στόλο στον κόλπο

του Τσεσμέ, όπου και τον κατέστρεψε εντελώς. Μετά από αυτό, ο Κόμης Ορλώφ θέλησε

να αποκτήσει τον έλεγχο σε ολόκληρο το Αιγαίο και να διαταράξει το τουρκικό εμπόριο

μπλοκάρωντας την προμήθεια τροφίμων προς την Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, είχε

πολύ λίγα ελαφριά πλοία για το σκοπό αυτό. Κατά την στιγμή της νίκης στη Ναυμαχία

του Τσεσμέ, ο Κόμης Ορλώφ είχε μόλις 8 θωρηκτά και 3 φρεγάτες, εκ των οποίων η μία

ήταν ελληνική. Στράφηκε λοιπόν για βοήθεια στους Έλληνες ναυτικούς - εμπόρους

και πειρατές, οι οποίοι έγιναν κουρσάροι στην υπηρεσία της Ρωσικής

Αυτοκρατορίας.

Σχέδιο της ναυμαχίας του Τσεσμέ.

Η καταστροφή του τουρκικού στόλου κατά την ναυμαχία του Τσεσμέ. Έργο 

του καλλιτέχνη Ιβάν Αϊβαζόφσκι.



Τα βασικά πλοία που χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι και οι Έλληνες

ναυτικοί στην 1η Αποστολή του Αρχιπελάγους (1769-1774)

Τα θωρηκτά ήταν τα ισχυρότερα πλοία του

στόλου. Οπλισμός: 50-80 πυροβόλα τοποθετημένα

σε 2-3 καταστρώματα, τρεις ιστοί με ίσια πανιά,

πλήρωμα 400-700 ατόμων. Ισχυρός οπλισμός,

μεσαία ταχύτητα, χαμηλή ευελιξία, μεγάλο

βύθισμα. Δεν χρησιμοποιήθηκαν από τους

κουρσάρους.

Οι φρεγάτες ήταν καθολικά πλοία σχεδιασμένα

τόσο για τις επιχειρήσεις μαζί με τα θωρηκτά όσο

και για τις καταδρομικές επιχειρήσεις -

κατασκοπεία, καταστροφή των εχθρικών

εμπορικών και πολεμικών πλοίων, προστασία των

εμπορικών πλοίων τους. Οπλισμός: 10-36 κανόνια

τοποθετημένα σε 1-2 καταστρώματα, τρεις ιστοί με

ίσια πανιά, πλήρωμα 50-300 ατόμων. Μεσαίος

οπλισμός, υψηλή ταχύτητα, μεσαία ευελιξία και

βύθισμα. Χρησιμοποιήθηκαν από τους Ρώσους

ναυτικούς και τους Έλληνες κουρσάρους.

Το σεμπέκο ήταν ένα κωπηλατικό ιστιοφόρο με

τρεις ιστούς με πλάγια πανιά. Πολύ γρήγορο και

ευέλικτο με ρηχό βύθισμα. Δεν ήταν πολύ καλό για

ταξίδια με ευνοϊκούς ανέμους λόγω της έλλειψης

των ίσιων πανιών. Μήκος 25-35 μέτρα, οπλισμός

16-24 κανόνια. Χρησιμοποιήθηκε από τους

Έλληνες κουρσάρους.

Το Polacre, polacca ήταν ένα ενδιάμεσο σκάφος

μεταξύ της φρεγάτας και του σεμπέκου. Η

παρουσία των ίσιων πανιών καθιστά δυνατή την

καλή πλεύση με ευνοϊκούς ανέμους, αλλά απαιτεί

μεγαλύτερο πλήρωμα από ό,τι στο σεμπέκο.

Χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες κουρσάρους.



Η πρώτη ελληνική φρεγάτα που εντάχθηκε στο στόλο του Κόμη Ορλώφ ήταν η φρεγάτα

«Άγιος Νικόλαος» υπό την ηγεσία του Αλεξάνδρου Παλικούττη. Η φρεγάτα συμμετείχε στις

ναυμαχίες της Χίου, του Τσεσμέ και της Πάτρας, στην πολιορκία της Βηρυτού το 1773 και σε

άλλες επιδρομές των κουρσάρων. Κατά τη διάρκεια μιας από αυτές, τον Οκτώβριο του 1771, ο

καπετάνιος Παλικούττης πέθανε ξαφνικά και θάφτηκε, πιθανώς, στο μοναστήρι του Αγίου

Ιωάννη του Ευαγγελιστή στο νησί της Πάτμου. Η φρεγάτα «Άγιος Νικόλαος», όταν τελείωσαν

οι εχθροπραξίες, επέστρεψε το 1775 στη Ρωσία, και έγινε ένα από τα πρώτα πλοία του στόλου

της Μαύρης Θάλασσας της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Το πλοίο έλαβε μέρος στον επόμενο

πόλεμο με την Τουρκία, το 1788, σε μια ναυμαχία κοντά στο φρούριο του Οχάκοφ, και

κατέλαβε ένα τουρκικό θωρηκτό με 64 κανόνια.

Η Ναυμαχία της Πάτρας, όπως απεικονίζεται από τον καλλιτέχνη Γιάκομπ Φίλιπ Χάκερτ. 

Στο κέντρο της εικόνας, ανάμεσα σε δύο μεγάλα πλοία , η φρεγάτα «Άγιος Νικόλαος».

Φύλλο του ημερολογίου της φρεγάτας

«Άγιος Νικόλαος», όπου περιγράφεται

η ναυμαχία του Τσεσμέ, στην οποία

έλαβε μέρος.

Διαταγή του Κόμη Ορλώφ για την

απονομή του βαθμού του Πλωτάρχη

στον διοικητή της φρεγάτας «Άγιος

Νικόλαος» Αλέξανδρο Παλικούττη.

Η φρεγάτα των Έλληνων κουρσάρων «Άγιος Νικόλαος»



Η Ναυμαχία της Πάτρας το 1772

Τμήμα του χάρτη της Ναυμαχίας της Πάτρας. 

Μετά από την Ναυμαχία του Τσεσμέ και τις εχθροπραξίες του 1770-1771, η Οθωμανική

Αυτοκρατορία δεν είχε πλέον τα πολεμικά της πλοία στο Αιγαίο, αλλά στη Θάλασσα του

Μαρμαρά, την Αδριατική και τα ανοικτά των ακτών της Τυνησίας. Οι Τούρκοι σχεδίαζαν να

ενώσουν αυτές τις μοίρες σε έναν ενιαίο στόλο και να καταστρέψουν τον ρωσικό στόλο στο

Ελληνικό Αρχιπέλαγος.

Ο Κόμης Αλεξέι Ορλώφ, όταν πληροφορήθηκε τα σχέδια των Τούρκων από τους κατάσκοπους

του, έστειλε αρκετές μοίρες των κουρσάρων προς διαφορετικές κατευθύνσεις του

Αρχιπελάγους, προκειμένου να εμποδίσει την προέλαση των τουρκικών στόλων και να

αποτρέψει την ένωσή τους.

Οι Έλληνες κουρσάροι (φρεγάτες «Άγ. Νικόλαος» και «Δόξα», σεμπέκο «Θρασύδειλος»,

polacres «Μαντόν» και «Νάουσα») εντόπισαν μια τουρκική μοίρα με 9 φρεγάτες και 16

σεμπέκα στον Πατραϊκό Κόλπο.

2 ρωσικά θωρηκτά βοήθησαν τους Έλληνες ναυτικούς: το «Τσέσμα» και το «Κόμης Ορλώφ».

Παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι είχαν το πλεονέκτημα στον αριθμό των πυροβόλων όπλων -

630 έναντι 224 - , τα οθωμανικά πλοία αφού δέχτηκαν επίθεση προσάραξαν και κάηκαν. Οι

Τούρκοι έχασαν 19 πλοία και μόλις 6 σεμπέκα κατάφεραν να ξεφύγουν. Αντίθετα, οι Ρώσοι

και οι Έλληνες είχαν λιγοστές απώλειες: στο θωρηκτό «Τσέσμα» σκοτώθηκε 1 αξιωματικός

και 5 ναυτικοί τραυματίστηκαν, ενώ μόλις 1 ναυτικός τραυματίστηκε στο σεμπέκο

«Θρασύδειλος». Μετά τη Ναυμαχία της Πάτρας και μέχρι το τέλος του πολέμου, οι Τούρκοι

δεν προσπάθησαν πλέον να επιτεθούν σε ρωσικά και ελληνικά πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο.



Επιδρομή του Παναγιώτη Αλεξιανού στο Δέλτα του Νείλου

Ο Παναγιώτης Αλεξιανός ήταν πλοίαρχος της ελληνικής

φρεγάτας των κουρσάρων «Άγ. Παύλος». Τον Οκτώβριο του

1772, μαζί με τη φελούκα ενός άλλου κουρσάρου, του

καπετάνιου Παλαμήδη, εισέβαλε στο λιμάνι της Δαμιέτης στο

Δέλτα του Νείλου, στην Αίγυπτο. Ο Αλεξιανός, όταν είδε δύο

τουρκικές φρεγάτες στο λιμάνι, κατηύθυνε το πλοίο του

ανάμεσά τους και άνοιξε πυρ από δύο πλευρές. Ταυτόχρονα, ο

Παλαμήδης κατέλαβε τα εμπορικά πλοία που παρέμεναν στο

λιμάνι. Αφού βυθίστηκαν και οι δύο τουρκικές φρεγάτες, οι

Έλληνες κουρσάροι έφυγαν από το λιμάνι της Δαμιέτης.

Κοντά στο λιμάνι, κατέλαβαν ένα τουρκικό πλοίο με τον

σημαντικό Τούρκο διοικητή Σελίμ μπέη και μεγάλο αριθμό

Τούρκων αξιωματικών, ενώ απέσπασαν και μερικές σημαίες

που ήταν στο πλοίο. Ο Κόμης Ορλώφ ήταν τόσο

ευχαριστημένος με αυτή την νίκη που έδωσε το μερίδιό του

από τη λεία στους κουρσάρους και πήρε μόνο τις τουρκικές

σημαίες, τις οποίες έστειλε αμέσως στην αυτοκράτειρα στην

Αγία Πετρούπολη. Όταν τελείωσαν οι εχθροπραξίες, ο

Παναγιώτης Αλεξιανός μαζί με τον αδερφό του Αντώνη

μετακόμισαν στη Ρωσία, υπηρέτησαν στο ρωσικό στόλο και

έγιναν και έγιναν οι δύο ναυάρχοι.

Παναγιώτης Αλεξιανός

Αλληλογραφία που απέσπασε  ο Αλεξιανός από το τουρκικό βριγαντίνο (στην 

κάτω αριστερή γωνία - μετάφραση του κειμένου της επιστολής στα ρωσικά).



Σεμπέκο «Θρασύδειλος»

Το σεμπέκο «Θρασύδειλος» ήταν πλοίο των Ελλήνων κουρσάρων και συμμετείχε στη

Ναυμαχία της Πάτρας το 1772, στην επιδρομή στη Βηρυτό το 1773 και σε πολλές άλλες

επιχειρήσεις των κουρσάρων. Κατέλαβε μόνο του το φρούριο του Καστέλλο Ρόσσο στο νησί

Κλείδες στα ανοικτά της Κύπρου, καθώς και μερικά τουρκικά εμπορικά πλοία.

Το μοντέλο του «Θρασύδειλου» διατηρείται στο Κεντρικό Ναυτικό Μουσείο στην Αγία

Πετρούπολη και είναι πιθανόν το τελευταίο μοντέλο των πλοίων των Ελλήνων κουρσάρων

που έχουν διασωθεί από την εποχή της 1ης Αποστολής του Αρχιπελάγους. Κατασκευάστηκε

από τον εξαιρετικό Ρώσο ναυπηγό Αλεξάντερ Κατασάνοβ, ενώ ο ίδιος βρισκόταν στο λιμάνι

της Νάουσας στο νησί της Πάρου, όπου μαζί με 300 βοηθούς, ασχολήθηκε με την επισκευή

των πλοίων. Έφτιαξε αυτό το μοντέλο ως δώρο για την αυτοκράτειρα Αικατερίνη Β΄. Το

μοντέλο κατασκευάστηκε στην κλίμακα 1:48 με μεγάλη λεπτομέρεια και ακρίβεια, ώστε με

βάση αυτό να είναι δυνατή η κατασκευή ενός πραγματικού σεμπέκου στο μέλλον.

Το μοντέλο του σεμπέκου «Θρασύδειλος».

Το σεμπέκο της Μεσογείου – σύγχρονη αναπαράσταση.



Σεμπέκο «Ελλάς»

Το σεμπέκο «Ελλάς» ήταν πλοίο των Ελλήνων κουρσάρων που έπλευσε στις ακτές της

Αιγύπτου και της Συρίας το 1772, πολιόρκησε τη Βηρυτό και πήρε πλούσια λεία. Το

ημερολόγιο του πλοίου «Ελλάς» με πολλές εικονογραφήσεις, καθώς και τους λεπτομερείς

απολογισμούς αυτών των γεγονότων από τον πλοίαρχο του σεμπέκου Γεώργιο Αντώνιο

Ψαρό, έχει διασωθεί. Όταν τελείωσαν οι εχθροπραξίες, ο Ψαρός πήγε στη Ρωσία, όπου

συνέχισε να υπηρετεί την Ρωσική Αυτοκρατορία ως διπλωμάτης. Ο Γεώργιος Αντώνιος

Ψαρός προήχθη στη θέση του μυστικού συμβούλου (μη ναυτικός βαθμός, ισόβαθμος με

του υπολοχαγού διοικητή).

Ένα φύλλο του ημερολογίου του σεμπέκου «Ελλάς» για το 1772. Η ακτογραμμή

στην περιοχή της πόλης Σούρ (Τύρος) του σύγχρονου Λιβάνου σχεδιάστηκε κατά

τη διάρκεια μιας επιδρομής των κουρσάρων στις «συριακές ακτές».



Στο τέλος του φύλλου υπάρχει ένα υστερόγραφο: «Και εκτός από τη μισθοδοσία, υπάρχει

ένας Έλληνας ιερομόναχος 1, ένας Έλληνας πιλότος 1. Και έστειλαν αυτούς για την

υποστήριξη (για την παρουσία ενίσχυσης) και έλαβα με εντολή του Ναυάρχου Ανδρέα

Βλάσιεβιτς Ελμάνοφ από το ελληνικό τρικάταρτο πλοίο τους Έλληνες 5. Σύνολο 7.»

Η φρεγάτα «Άγιος Θεόδωρος» βυθίστηκε λόγω μιας ισχυρής διαρροής στο κύτος το 1771 όταν

απέπλευσε για μια αποστολή μάχης. Το πλήρωμα διασώθηκε από τους Έλληνες κουρσάρους.

Η φρεγάτα «Άγιος Θεόδωρος» βρίσκεται σήμερα κοντά στο νησί του Αγίου Ευστρατίου σε

βάθος που επιτρέπει στους ενάλιους αρχαιολόγους να την εξερευνήσουν.

Το νησί του Αγίου Ευστρατίου στο Αιγαίο Πέλαγος.

Οι Ρώσοι αξιωματικοί αποσπάστηκαν στα ελληνικά πλοία των κουρσάρων, όπου

εξασκήθηκαν στη ναυτική πρακτική. Οι μικρές ομάδες των Ελλήνων ναυτικών που

γνώριζαν καλά τις περιοχές πλοήγησης, αποσπάστηκαν στα ρωσικά πλοία.

Απόσπασμα από τον κατάλογο της μισθοδοσίας της ρωσικής φρεγάτας «Άγιος Θεόδωρος».

Κοινό πλήρωμα Ρώσων και Ελλήνων ναυτικών στα πλοία της 1ης 
Αποστολής του Αρχιπελάγους



Ιωάννης Βαρβάκης

Ο Ιωάννης Βαρβάκης ήταν καπετάνιος ενός πειρατικού πλοίου. Όταν τα πλοία του Κόμη

Ορλώφ εμφανίστηκαν στο Ελληνικό Αρχιπέλαγος, εντάχθηκε στην υπηρεσία του, και έγινε

ανθυποπλοίαρχος του ρωσικού στόλου. Όταν τελείωσαν οι εχθροπραξίες το 1775, ο

Βαρβάκης μετακόμισε με την οικογένειά του στη Ρωσία. Αποφάσισε τότε να πουλήσει το

πλοίο του στον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας και με τα έσοδα να αγοράσει ένα

μικρό εμπορικό πλοίο και να ξεκινήσει την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Η

γραφειοκρατία για την πώληση του πλοίου διήρκεσε 2 χρόνια, έως ότου ο Βαρβάκης

ευτύχησε να έχει ένα ακροατήριο με την Αικατερίνη Β΄. Η αυτοκράτειρα εκτιμούσε πολύ

τους Έλληνες πειρατές. Η οικογενειακή παράδοση του Βαρβάκη λέει ότι δώρισε 1000

τσερβόνετς στον Ιωάννη για την επιχειρηματική του ανάπτυξη. Τα ιστορικά έγγραφα

μεταφέρουν μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα ιστορία.

Το διάταγμα της Αικατερίνης για την αγορά του πειρατικού πλοίου του Βαρβάκη δεν

υπογράφηκε απλώς από την Αικατερίνη, αλλά συντάχθηκε από την ίδια από την αρχή μέχρι

το τέλος. Μετά από αυτό, το πλοίο αγοράστηκε αμέσως από τον Ιωάννη Βαρβάκη. Το

διάταγμα διατηρείται στο Κεντρικό Αρχείο του Πολεμικού Ναυτικού της Αγίας

Πετρούπολης.

Το διάταγμα της αυτοκράτειρας 

Αικατερίνης Β΄ σχετικά με την αγορά 

του πλοίου του Βαρβάκη.

Ο Ιωάννης Βαρβάκης – ο ήρωας της 1ης Εκστρατείας του 

Αρχιπελάγους (1769-1774) και της Ελληνικής 

Επανάστασης (1821-1829).



Κανάλι του Βαρβάκη στο Αστραχάν

Μνημείο στον τάφο 

του Βαρβάκη στην Αθήνα

Προτομή του Βαρβάκη στο Αστραχάν

Μετά την πώληση του πλοίου, ο Βαρβάκης

πήγε στο Αστραχάν, όπου άρχισε να

εμπορεύεται ψάρια και μαύρο χαβιάρι. Όταν

έγινε εκατομμυριούχος, ο Βαρβάκης έκανε

πολλά φιλανθρωπικά έργα.

Για παράδειγμα, με δικά του έξοδα έχτισε ένα

κανάλι στο Αστραχάν, το οποίο φέρει τώρα το

όνομά του. Αφού μετακόμισε στο Ταγκανρόγκ,

ίδρυσε το πρώτο αστικό νοσοκομείο και ένα

ορφανοτροφείο. Ο Βαρβάκης δεν ξέχασε ούτε

την Ελλάδα. Ο Ιωάννης Βαρβάκης έγινε μέλος

της μυστικής οργάνωσης «Φιλική Εταιρεία» —

μια οργάνωση των Ελλήνων για την ίδρυση

ανεξάρτητου ελληνικού κράτους-, και από το

Ταγκανρόγκ έστειλε κρυφά στους Έλληνες

μαχητές της ανεξαρτησίας όπλα, σιτηρά και

χρήματα. Όταν ξεκίνησε η εξέγερση στην

Ελλάδα, ο Βαρβάκης αγόρασε ένα μεγάλο

φορτίο όπλων στην Τούλα και το μετέφερε

στην πατρίδα του, όπου πήγε και ο ίδιος.

Τάφηκε στο κέντρο της Αθήνας, και στον τάφο

του υπάρχει ένα μεγάλο όμορφο μαρμάρινο

μνημείο. Μια προτομή του Βαρβάκη στήθηκε

επίσης στο Αστραχάν.



Το κτίριο του Κεντρικού Αρχείου του Πολεμικού Ναυτικού στη λεωφόρο 

Σερεμπρίστι στην Αγία Πετρούπολη

Μόνο ένα πολύ μικρό μέρος των ρωσικών αρχειακών εγγράφων αφορούν στους Έλληνες

ναυτικούς: κουρσάρους, εμπόρους και στρατιωτικούς. Πολλά έγγραφα δεν έχουν ακόμη

μελετηθεί πλήρως.

Η Έκθεση

«Κουρσάροι της Μεσογείου» προετοιμάστηκε από:

Το Ινστιτούτο Σλαβικών Σπουδών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών www.inslav.ru

Επιστημονικός επόπτης του έργου:

Δρ Ιστορικών Επιστημών Πετρούχιν Βλαντίμιρ

Οι ιστορικές έρευνες έγιναν από τη:

Δρ Ιστορικών Επιστημών Σμιλιάνσκαγια Ελένα,

Αρχαιολόγος MA Αναστασία Φουρκιώτου,

Πολιτικός Μηχανικός MSc Άγγελος Μαγκλής.

Την Ομάδα «Ενάλια Αρχαιολογική Εταιρεία»: www.intersea.ru

Τκατσένκο Γιούριι, 

Χοχλόβ Σεργκέι, 

Λύκοβ Αντρέι, 

Γόρλοβ Ιβάν, 

Μπαρντασόβ Μιχαίλ, 

Σαντέκοβ Ρολάν

Μόσχα 2021

Οι δημιουργοί της έκθεσης εκφράζουν την βαθιά ευγνωμοσύνη τους στο Κρατικό

Αρχείο του Πολεμικού Ναυτικού της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη για τα έγγραφα

που παρείχαν για τους σκοπούς αυτής της έκθεσης.



Приключения греческих моряков XVIII века


