
Αντιναύαρχος ε.α. 

Δρ. Στυλιανός Χαρ. Πολίτης 

 

 

 

 

 

 

 

Συμμετοχή στο Διάλογο για την Καταγωγή 

και την Προσωπικότητα 

του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Α’ Συνέδριο για την Ελληνική Επανάσταση 

«Η Εύβοια στην Ελληνική Επανάσταση του 1821» 

Φύλλα Ευβοίας, 29 – 31 Μαΐου 2009 



 2 

 

 

Συμμετοχή στο Διάλογο για την Καταγωγή 

και την Προσωπικότητα 

του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη 

 

 

 

«Προορισμένος φαίνεται παρά της θείας Προνοίας και προικισμένος με όλα τα 

προτερήματα του Ναυάρχου διότι σώμα μεν είχε γιγάντιον, πρόσωπον σοβαρόν και 

σκεπτικόν, νούν στρατηγικόν, φωνήν δε και γενναιότητα λέοντος». Με αυτά τα λόγια 

που επιβεβαιώνονται από την Ιστορία, περιγράφει ο Γεώργιος Γαζής1 το Ναύαρχο 

Ανδρέα Μιαούλη. Είναι ο Ναύαρχος που δεν νικήθηκε ποτέ! Ηγήθηκε ενός Στόλου 

με πλοία διαφόρων ιδιοκτησιών και κυβερνήτες εμποροπλοιάρχους. Με αυτά 

καταναυμάχησε τους δύο άρτια συγκροτημένους Πολεμικούς Στόλους των Τούρκων 

και των Αιγυπτίων. Οι εχθρικές απώλειες ήταν σημαντικές. Περισσότερα από εκατόν 

πενήντα είναι τα ναυάγια μικρών και μεγάλων πλοίων, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκονται 

και τέσσερις Ναυαρχίδες!2 Πολλά είναι επίσης και τα εχθρικά πλοία που 

αιχμαλωτίσθηκαν. Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες δεν είχαν καμμία απώλεια 

μάχιμου πλοίου, εκτός από τα πυρπολικά που καταστράφηκαν εκτελώντας την 

αποστολή τους και ενός πλοίου που ανατινάχθηκε στον όρμο Βοιών παρά τη 

Νεάπολη Λακωνίας από ατύχημα. 

 

Ο George Cochrane στο βιβλίο του Wanderings in Greece το 1837 περιγράφει 

χαρακτηριστικά τον Εθνικό μας Ήρωα: «H όψη του ήταν ανοικτή και αξιοπρεπής και 

τόσο ήρεμη που έμοιαζε με βράχο τον οποίο τίποτα δεν μπορούσε να μετακινήσει» 
3. 

Αναμφίβολα ο γενναίος Ναύαρχος του 1821 είχε σπάνια προσόντα αλλά είχε και 

κάποια σοβαρά ελαττώματα με πρώτο την υπερβολική εμπιστοσύνη στον εαυτό του 

και το πείσμα του, γεγονός που μας το επισημαίνει ο συμπολεμιστής του Ανάργυρος 

Ανδρέου Χατζηαναργύρου ο οποίος διηγείται την προσάραξη και τη συντριβή σε 

                                                 
1 Λόγιος και Ήρωας από το Δελβινάκι της Ηπείρου (1795 - 1855). Διέπρεψε αρχικά στο Βουκουρέστι 

διδάσκοντας φιλολογία. Εκεί μυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία. Πήρε μέρος στην επανάσταση της 

Βλαχίας και μετά την μάχη του Δραγατσανίου. Επίσης πολέμησε και στο Μεσολόγγι. Από το 1826 με 

το βαθμό του Χιλιάρχου διετέλεσε γραμματέας του Καραϊσκάκη. 
2 Σε αυτά πρέπει να προστεθούν και πενήντα που βυθίσθηκαν στη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. ΠΟΛΙΤΗ 

Σ., Ιστορικά Πλοία και Πολεμικά Ναυάγια της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας, υπό έκδοση έρευνα. 
3 ΤΟ ΒΗΜΑ on line, Ο Πειρατής που έγινε Ναύαρχος, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2009. 
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ύφαλο ενός πλοίου του καθαρά από πείσμα. Δεν μπορούσε να δεχθεί ότι κάποιος 

άλλος ήξερε καλύτερα απ’ αυτόν τα νερά του πορθμού των Γαδείρων4 έστω κι αν 

αυτός ήταν ένας έμπειρος γέροντας ναυτικός. Το δεύτερο από τα ελαττώματα του 

ήταν ότι παρασυρόταν από τα πάθη του. Αυτό τον οδήγησε στην ανταρσία του Πόρου 

τον Ιούλιο του 1831 και στην προσπάθεια του να καύσει το Στόλο του νεοσύστατου 

τότε Κράτους μας. Χαρακτηριστικό επίσης της προσωπικότητας αλλά και του 

χαρακτήρα του Μιαούλη είναι ο διάλογος του με τον Άγγλο Ναύαρχο Νέλσωνα το 

1802, πολλά χρόνια πριν την έκρηξη της Επαναστάσεως, όταν συνελήφθη με το πλοίο 

του ενώ διασπούσε τον αποκλεισμό της Γαλλίας από τους Άγγλους. Ο Νέλσων τον 

ρώτησε αν είναι Έλληνας και αν γνωρίζει ότι αυτός διενεργεί θαλάσσιο αποκλεισμό 

στην περιοχή. Ο Μιαούλης απάντησε καταφατικά. Ο Άγγλος Ναύαρχος τον ρώτησε 

τότε το τι θα έκανε αυτός αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι, δηλαδή αν ο Μιαούλης ήταν 

ο Διοικητής της Δυνάμεως που εκτελούσε τον αποκλεισμό και ο Νέλσωνας αυτός που 

αποπειράτο να τον διασπάσει. Χωρίς δισταγμό ο Μιαούλης απάντησε: «Θα σε 

κρεμούσα απ' το λαιμό, στο πινό της μαΐστρας, Ναύαρχέ μου!». Έκπληκτος από την 

απάντηση ο Νέλσων τον άφησε ελεύθερο ενώ καταδίκασε δυο άλλους Πλοιάρχους 

που είχε συλλάβει.5 Λέγεται μάλιστα ότι βλέποντας τον να φεύγει ελεύθερος «μεγάλα 

περι αυτού προοιωνιζόμενος», είχε πει προφητικά: «Αυτός ο ναυτικός θα γίνει κάτι 

πολύ σημαντικό για την Ελλάδα»!. Όπως και έγινε! 

 

Σταθμός στη ζωή του Ανδρέα Μιαούλη υπήρξε η γνωριμία του με τον Ιταλό 

διαπρεπή νομικό κόμη Alerino Palma di Gesnola6 ο οποίος δίδαξε στους γενναίους 

ναυμάχους του 1821 την εφαρμογή του δικαίου του πολέμου. Εξέδωσε μάλιστα στην 

Ύδρα τη «Συλλογή των Αρχών του Πρωτοτύπου και του εκ Συνθήκης της Ευρώπης 

Δικαιώματος των Εθνών περί των Θαλασσίων Λειών και της Ουδετρότητος», μια 

κωδικοποίηση εθιμικών κανόνων δικαίου του κατά θάλασσα πολέμου, αφιερωμένη 

στο Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη. Ο Yemeniz διηγείται ότι ο Μιαούλης αγανακτούσε 

                                                 
4 Μικρό νησί της Ισπανίας, πού βρίσκεται στον Ατλαντικό, πολύ κοντά στη στεριά. 
5 Η συνομιλία αυτή πρέπει να έγινε στα Ισπανικά. Ο Μιαούλης ομιλούσε επίσης Πορτογαλικά και 

Ιταλικά. Δεν ήξερε όμως να τα γράφει. Σύμφωνα με το Γεώργιο Δ. Κριεζή, ο Νέλσων τον άφησε 

ελεύθερο επειδή ο Μιαούλης με συνθηματικά νοήματα έδειξε ότι είναι και εκείνος μέλος όπως και ο 

Άγγλος Ναύαρχος σε μια παγκόσμια αδελφότητα με ισχυρούς δεσμούς που εξακολουθεί να υπάρχει 

ακόμα και σήμερα. Βλ. ΚΡΙΕΖΗ Γ., Ιστορία της Νήσου Ύδρας προ της Ελληνικής Επαναστάσεως του 

1821, σελ. 51-5. 
6 Ο κόμης Πάλμα (1776-1851), ήταν φιλέλληνας και διετέλεσε μέλος του Ελληνικού Κομιτάτου στο 
Λονδίνο. Ήρθε στην Ελλάδα το 1821 και στη περίοδο του Καποδίστρια ανάλαβε την οργάνωση των 

Δικαστηρίων. Στην εποχή του Όθωνα ήταν Εφέτης και το 1840 Πρόεδρος του Εμποροδικείου Σύρου. 

http://74.125.77.132/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B1%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
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έντονα σε κάθε πράξη των ανδρών του που ξέφευγε από την αυστηρή τήρηση των 

κανόνων του πολέμου και τους τιμωρούσε παραδειγματικά.7 Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να επισημάνουμε τη μεγάλη ευαισθησία όλων των αγωνιστών της 

Επαναστάσεως σε θέματα εφαρμογής του δικαίου των ενόπλων συγκρούσεων. 

Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι από την αρχή της επαναστάσεως άρχισαν να 

εκδίδονται έγγραφες συστάσεις διακηρύξεις και υποδείξεις. Εκδόθηκαν και οδηγίες 

για την εφαρμογή κανόνων νηοψίας, που είναι κατά πολύ επιεικέστεροι ακόμα και 

των σημερινών. Τους βρίσκουμε στον VII τόμο των Αρχείων της Ύδρας, με 

ημερομηνία 19 Απριλίου 1821. Εκτός αυτών εκδόθηκαν στο Ναύπλιο τα 

«Αποσπάσματα εκ των του Κυρίου Βαττέλου περί Δικαίου των Εθνών», καθώς και 

άλλα κείμενα για να μην «αναφανή το Ελληνικόν έθνος λαίμαργον, καθώς 

διακυρύττεται από τους εχθρούς του…»8 

 

Η θρησκευτικότητα είναι κοινό γνώρισμα που έχουν όλοι οι ναυτικοί σε όλες 

τις εποχές, παρά τον άσωτο βίο τους. Γι΄ αυτό αναφερόμενοι στην προσωπικότητα 

του Μιαούλη θα ήταν παράληψη να μην γίνει λόγος για τη θρησκευτικότητα του. Ο 

Ιταλός συγγραφέας Pierviviano Zecchini που συγκρίνει και παραλληλίζει τον G. 

Garibaldi με τον Α. Μιαούλη που τον είχε γνωρίσει στην Ύδρα, μας δίνει σχετικές 

πληροφορίες. Τακτικά προσευχόταν και ταπεινά προσκυνούσε τις εικόνες «σαν να 

ήταν παιδάκι». Στο σπίτι του αλλά και στο πλοίο του πάντα υπήρχε αναμμένο ένα 

καντηλάκι μπροστά στα εικονίσματα. Η περιγραφή πρέπει να είναι απόλυτα ακριβής. 

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι προερχόταν από θρησκευόμενη οικογένεια και ότι ο 

πατέρας του μάλιστα είχε γίνει καλόγερος στη Μονή Πανορμίτη στη Σύμη. Είναι 

επίσης γνωστό από τον Yemeniz ότι το ήθος, η ευσέβεια και γενικά η Χριστιανοσύνη 

του Μιαούλη τον είχαν αγιοποιήσει στην συνείδηση των απλών ανθρώπων. Αν και 

αυτός βρισκόταν ακόμα στη ζωή, υπήρχαν πλοία που είχαν την εικόνα του ανάμεσα 

στα άλλα εικονίσματα, δίπλα στους Αγίους! 

  

Η οικογένεια του Μιαούλη καταγόταν από την Εύβοια και το αρχικό της 

όνομα ήταν Βώκου. Ο γνωστός Ναύαρχος της Παλιγγενεσίας είναι ο πρώτος που από 

Βώκος μετονομάσθηκε σε Μιαούλης. Για την αλλαγή του επωνύμου υπάρχουν δύο 

                                                 
7 O Γάλλος συγγραφέας και ιστορικός του Νεώτερου Ελληνισμού Yemeniz Eugene, ήρθε στην Ελλάδα 

τον Απρίλιο του 1834 και επισκέφθηκε πολλά μέρη αναζητώντας ιστορικά στοιχεία. YEMENIZ E., La 

Crece Moderne. Heros et Poetes, p. 123 
8 POLITIS.S., “The Greek Freedom Fighters of 1821 and their Status Under International Law”. 
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εκδοχές. Σύμφωνα με τη πρώτη ονομάσθηκε έτσι επειδή συνήθιζε να δίνει στους 

ναύτες του το παράγγελμα «μια ούλοι», όταν ήθελε αυτοί να τραβήξουν δυνατά 

κουπί. Σύμφωνα με την άλλη από το «μιαούλ», ένα πλοίο που είχε αγοράσει από 

Τουρκοκρήτες στη Χίο. Η δεύτερη εκδοχή είναι πειστικότερη αφού όλοι όσοι 

ασχολήθηκαν με τη βιογραφία του αναφέρονται σ’ αυτή την αγορά πλοίου.9 

 

Αλλά και για το όνομα Βώκος υπάρχουν δύο εκδοχές. Σύμφωνα με τη μία 

προέρχεται από το δωρικό «βώκος» που σημαίνει βουκόλος δηλαδή βοσκός βοδιών 

και ταυτίζεται με την αρχική απασχόληση αυτής της οικογένειας, ενώ η άλλη εκδοχή 

όχι και τόσο πειστική, θέλει να προέρχεται από ομόηχο ποντιακό περιπαικτικό 

παρατσούκλι.10 Η οικογένεια Βώκου διέμενε στη Σέτα μια ορεινή περιοχή στις νότιες 

πλαγιές του Ξηροβουνίου. Εκεί είχε καταφύγει μετά την κατάληψη του νησιού από 

τους Τούρκους τον Ιούλιο του 1470. Στη συνέχεια η οικογένεια κατέβηκε στα Φύλλα, 

σε μικρή απόσταση από τη Χαλκίδα και κατοίκησε σε μια περιοχή που ονομάσθηκε 

Βωκέϊκα. Εκεί από κτηνοτρόφοι έγιναν ναυτικοί. Τη δεκαετία του 1650 ή του 1660 

μετοίκησαν στην Ύδρα χωρίς ασφαλώς να χάσουν την επαφή με τον τόπο της 

καταγωγής τους. Σαν αιτία της φυγής των Βώκων αναφέρεται η γνωστή ιστορία με το 

φόνο του Χασναντάραγα Γκεζαϊρ Μπέη που ήταν προύχοντας της περιοχής του 

Ληλαντίου και είχε ατιμάσει μια Ελληνίδα. 

 

Ενώ όμως για τον τόπο καταγωγής του Ανδρέα Μιαούλη δεν υπάρχει καμμία 

διαφωνία ότι είναι η Εύβοια, ούτε για το έτος γεννήσεως του που είναι το 1769 στις 

20 Μαΐου, όσον αφορά τον τόπο της γεννήσεως του μερικοί υποστηρίζουν ότι 

γεννήθηκε στην Ύδρα και άλλοι στα Φύλλα της Ευβοίας. Υποστηρικτής της πρώτης 

απόψεως ο Ναύαρχος Δ. Λισμάνης, που επικαλείται διάφορες πηγές και κυρίως τα 

Αρχεία της νήσου Ύδρας όπου αναγράφονται οι Βώκοι σαν μια οικογένεια 

                                                 
9 Την πρώτη εκδοχή θα πρέπει να την αποκλείσουμε και για άλλο ένα λόγο. Ο Μιαούλης στο πλήρωμα 

του πάντα μιλούσε αρβανίτικα. Γεγονός είναι ότι η οικογένεια του μιλούσε εκτός από τα ελληνικά και 

τα αρβανίτικα. Ήταν δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα Αρβανίτες. Εδώ είναι απαραίτητη μια διευκρίνιση. 

Είναι τραγικό λάθος να συγχέομαι τους λεγόμενους Αρβανίτες με τους Αλβανούς. Το μόνο κοινό 

σημείο που έχουν οι Αρβανίτες με τους Αλβανούς είναι η χρήση ενός φτωχού αλβανικού λεξιλογίου 

στο οποίο οι δύσκολες λέξεις έχουν αντικατασταθεί με ελληνικές. Κατά τα άλλα οι Αρβανίτες, ακόμα 

και οι αναλφάβητοι, πάντα ομιλούσαν πολύ καλά και την ελληνική γλώσσα και τραγουδούσαν ως επί 

το πλείστον ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι η συνείδηση τους ήταν απόλυτα 

ελληνική και διακρινόντουσαν πάντα για τη φιλοπατρία τους και τη γενναιότητα τους. Ήταν τίμιοι στις 

συναλλαγές τους αλλά πεισματάρηδες και ισχυρογνώμονες. 

10 ΛΙΣΜΑΝΗ Δ., Υδραίοι Πρόδρομοι και Ναυμάχοι του Εικοσιένα, σελ. 34 και ΣΤΑΜΕΛΟΥ Δ., 

Ανδρέας Μιαούλης – Έπος και Τραγωδία, σελ. 390. 



 6 

ευπατρίδων του νησιού πολλά χρόνια πριν την Επανάσταση. Επίσης επικαλείται και 

μια επιστολή του Ανδρέα Μιαούλη προς τον Ιωάννη Καποδίστρια όπου 

αναφερόμενος στην Εύβοια λέγει «Αυτής, ως ούσης γης της γεννήσεως των πατέρων 

μου, λογίζομαι πατριώτης», δηλαδή δεν την αποκαλεί γενέτειρα του αλλά τόπο της 

καταγωγής του.11 

 

Ας δούμε όμως και την άλλη πλευρά. Κατ’ αρχάς υπάρχει μια επιστολή του 

ιδίου του Αντρέα Μιαούλη από τους Μύλους του Ναυπλίου προς τη δημογεροντία 

της Ευβοίας στις 16 Ιουλίου 1829 όπου αναφερόμενος ασφαλώς στα Φύλλα γράφει: 

«Ευγνωμονώ δια την οποίαν δεικνύει προς εμέ διάθεσιν η ιδιαιτέρα μου αύτη 

Πατρίς». Σύμφωνα επίσης και με την τοπική παράδοση ο Ανδρέας Βώκος μετέπειτα 

Μιαούλης γεννήθηκε στο σπίτι που έκτισε ο πατέρας του Δημήτριος πίσω από την 

εκκλησία της Αγίας Ελεούσης στα Φύλλα της Ευβοίας. Το 1952 το επισκέφθηκε η 

επιμελητής αρχαιοτήτων Εύβοιας Ιωάννα Κωνσταντίνου. Η τότε ιδιοκτήτρια του 

σπιτιού Α. Ρηγγίνα επιβεβαίωσε ότι αυτό είναι το σπίτι του ήρωα και παρέδωσε στην 

αρχαιολόγο αποδεικτικά έγγραφα. Ο συγγραφέας Εμμανουήλ Δ. Σαγκριώτης επίσης 

βασιζόμενος σε μαρτυρίες παλαιών κατοίκων ισχυρίζεται ότι ο Ανδρέας Μιαούλης 

μεγάλωσε στα Φύλλα της Ευβοίας.12 Τέλος αναφέρουν τα Φύλλα της Ευβοίας σαν 

γενέτειρα του Μιαούλη ο Κωνσταντίνος Γουναρόπουλος13 καθώς και το Γερμανικό 

Εγκυκλοπαιδικό λεξικό BROCKHAUS.14 

 

Σήμερα ύστερα από τόσα χρόνια είναι δύσκολο να αποδείξουμε την ορθότητα 

της μιας ή της άλλης εκδοχής. Είναι γεγονός όμως ότι ο Μιαούλης φαίνεται στενά 

συνδεδεμένος με τα Φύλλα της Ευβοίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να λάβουμε 

σοβαρά υπόψη ένα σημαντικό στοιχείο. Τις δύο τοποθεσίες, τα Φύλλα της Ευβοίας 

και την Ύδρα δεν τις χωρίζουν δύσβατα βουνά, απέραντοι κάμποι, απόκρημνες 

χαράδρες και αδιαπέραστα ποτάμια. Αντίθετα τις ενώνει η θάλασσα! Η επικοινωνία 

μεταξύ δύο παραθαλασσίων τόπων ήταν πάντα πολύ ευκολότερη από την αντίστοιχη 

μεταξύ δύο ηπειρωτικών. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει ακόμα και σήμερα παρά την 

εξέλιξη του οδικού δικτύου και των μέσων μεταφοράς.  

 

                                                 
11 Cf. ΛΙΣΜΑΝΗ, op. cit., supra, υποσ. 10, σελ. 34-6. 

12 ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ Ε., Ευβοϊκά, τεύχος Α΄, Χαλκίδα 1909, σελ.13 και 41. 

13 ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Κ., Βιογραφίαι Επισήμων Ανδρών και Αγωνιστών, σελ.361. 
14 BROCKHAUS, Τόμος 9ος Λειψία 1843. 
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Πως μεγάλωσε όμως ο Μιαούλης, αυτό το Ελληνόπουλο που έμελλε να γίνει 

ένας τόσο σημαντικό πρόσωπο της Ιστορίας μας; Εκείνα τα χρόνια τα παιδάκια 

μπαρκάρανε από την ηλικία των επτά χρονών σε πλοία όπου υπηρετούσαν συγγενείς 

τους. Άρχιζαν αμέσως τη ναυτική τους εκπαίδευση εργαζόμενοι αρχικά ως 

ναυτόπαιδες δηλαδή μούτσοι. Έτσι ασφαλώς ξεκίνησε τη ναυτική του καριέρα και ο 

Ανδρέας Βώκος, αυτός που θα γινόταν μια μέρα ο Νέλσων της Ελλάδος και ένας από 

τους ενδοξότερους Ναυάρχους του Κόσμου. Στα πρώτα μαθήματα των ναυτοπαίδων 

δεν συμπεριλαμβανόταν η ονοματολογία του σκάφους και της εξαρτίας του γιατί 

αυτά όλα τα ήξεραν ήδη από τα παιχνίδια τους στη νηπιακή ηλικία. Άρχιζαν κατ’ 

ευθείαν να μαθαίνουν για τους ανέμους, τα ρεύματα και να αναγνωρίζουν τις ακτές. 

Μεγάλωναν μέσα σε ένα πνεύμα αυστηρής ναυτικής πειθαρχίας σκαρφαλώνοντας 

στα ξάρτια για να αραιώνουν στους πασαδούρους και να φαλιδώνουν τα πανιά. 

Φρόντιζαν σχολαστικά την καθαριότητα στο πλοίο, ευθέτιζαν τους κάβους και γενικά 

έκαναν όλες τις δουλειές της κουβέρτας. Όσο μεγαλύτερος στην ιεραρχία του πλοίου 

ήταν ο πατέρας, τόσο πιο σκληρή ήταν η εκπαίδευση του παιδιού του. Ειδικά αν ήταν 

ο γιος του Καπετάνιου που έπρεπε να δείξει από νωρίς τις ικανότητες του για να είναι 

σίγουρος ο πατέρας του ότι θα μπορέσει να τον διαδεχθεί. Στο τραπέζι αυτά τα παιδιά 

έτρωγαν τελευταία, γιατί υπηρετούσαν τους άλλους στη διάρκεια της συσιτείας τους. 

Το φαγητό στο πλοίο ήταν φτωχικό και μονότονο. Όσπρια, ρύζι, γαλέτα, ελιές, 

σκόρδα, κρεμμύδια, ψάρι παστό, σπάνια κρέας και λίγο κρασάκι. Γράμματα δεν 

μάθαιναν. Μόνο ο σκριβάνος δηλαδή ο γραμματικός του πλοίου ήξερε να γράφει και 

να διαβάζει.15 

 

Ο Ανδρέας Μιαούλης από έφηβος έδειξε τις καταπληκτικές του ικανότητες. 

Σε ηλικία μόνο δεκαέξι ετών ήταν ένας επιτυχημένος Πλοίαρχος!16 Στη διάρκεια των 

Ναπολεόντειων Πολέμων διέσπασε πολλές φορές το ναυτικό αποκλεισμό των 

Άγγλων. Με τα μεγάλα κέρδη των ριψοκίνδυνων επιχειρήσεων του αγόρασε δικά του 

πλοία και με τη συχνή αναμέτρηση του με τους πειρατές απέκτησε πολεμική 

εμπειρία. Αυτή η πείρα και η γενναιότητα του τον καθιέρωσαν αναμφισβήτητο 

αρχηγό του Στόλου μας το 1821. Ποιος δεν τον θαύμασε στη ναυμαχία της Πάτρας 

στις 20 Φεβρουαρίου 1822, έξω από τις Σπέτσες στις 8 Σεπτεμβρίου 1822, στα Ψαρά 

                                                 
15 ΣΙΜΨΑ M., Το Ναυτικό στην Ιστορία των Ελλήνων, τόμος 3, σελ. 166, 158 και 160. 

16 Βλ. ΚΡΙΕΖΗ, op. cit., supra, υποσ. 5, σελ. 51-5. κατ’ άλλους (James Emerson) ήταν δεκαεννέα 

ετών, βλ. ΣΤΑΜΕΛΟΥ, op. cit., supra, υποσ. 10, σελ.. 36.  
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στις 3 Ιουλίου 1824, στο Γέροντα στις 29 Αυγούστου 1824, στο λιμάνι της Μεθώνης 

στις 30 Απριλίου 1825 και στη συνέχεια στον ανεφοδιασμό του πολιορκημένου 

Μεσολογγίου. Τα κατορθώματα του δεν μπορούν να περιγραφούν με λίγα λόγια! 

Ήταν όμως και ένας ανώτερος άνθρωπος. Σημαντικό δείγμα ήταν το γεγονός ότι 

δέχθηκε την απόφαση της Γ' Εθνικής Συνελεύσεως της Τροιζήνας το Μάρτιο του 

1827, η οποία τον καταργούσε από Ναύαρχο Αρχηγό του Στόλου και ανέθετε αυτά τα 

καθήκοντα στον Άγγλο φιλέλληνα λόρδο Τόμας Κόχραν. Και όχι μόνο αυτό! 

Συνέχισε να πολεμάει κάτω από τις διαταγές του νέου Στόλαρχου σαν Πλοίαρχος της 

Φρεγάτας ΕΛΛΑΣ. Ο Ιωάννης Καποδίστριας τον επανέφερε στη θέση του Αρχηγού 

του Στόλου και τον Αύγουστο του 1829 τον διόρισε μέλος στη Γερουσία.  

 

Μελανό σημείο στην ιστορία του Μιαούλη είναι το κίνημα του Πόρου, όταν 

τον Ιούλιο του 1831 επικεφαλής εκατόν πενήντα Υδραίων επιτέθηκε στον Πόρο όπου 

κατέλαβε το Ναύσταθμο τα Πλοία και το Φρούριο. Ο Ρωσικός Στόλος μετά από 

αίτημα του Καποδίστρια, έπλευσε στον Πόρο και τον πολιόρκησε. Από τα Ρωσικά 

πυρά ανατινάχθηκε η Κορβέττα ΣΠΕΤΣΑΙ και στη συνέχεια καταλήφθηκε από τους 

Ρώσους άλλη μια κορβέτα. Ο Μιαούλης τότε κυριευμένος από έξαλλο οργή 

πυρπόλησε τη Φρεγάτα ΕΛΛΑΣ, το ωραιότερο και πιο αξιόμαχο καράβι μας. Η 

φωτιά μεταδόθηκε και στην Κορβέττα ΥΔΡΑ που και αυτή καταστράφηκε 

ολοσχερώς. Καταστράφηκαν επίσης και δύο άλλα πλοία που πυρπολήθηκαν από τους 

κινηματίες στον όρμο Αλμυρού της Λακωνίας.17  

 

Όσο μεγάλο και αν ήταν αυτό το κακό, δεν θα μπορούσε ποτέ να επισκιάσει 

τα άπειρα καλά που είχε προσφέρει ο Μιαούλης με τόση αυταπάρνηση στο Έθνος. Γι 

αυτό ο Βασιλιάς Όθων τον διόρισε Αρχηγό του Ναυτικού Διευθυντηρίου, Γενικό 

Επιθεωρητή του Στόλου και το 1834 Σύμβουλο της Επικρατείας. Η υγεία του όμως 

ήταν κλονισμένη. Τα πολλά χρόνια στη θάλασσα με τις πιο αντίξοες συνθήκες είχαν 

φθείρει το σώμα του. Η αρρώστια τον έριξε στο κρεβάτι. Συχνά τον επισκεπτόταν ο 

Βασιλιάς Όθων. Σε μια από τις επισκέψεις του ο Βασιλιάς έφερε μαζί του και του 

απένειμε το Μεγαλόσταυρο του Σωτήρος. Ο Μιαούλης όμως είχε καταλάβει το τέλος 

του και αντιμετώπιζε το θάνατο αγέρωχος σαν ήρωας και ήρεμος σαν καλός 

Χριστιανός. Απευθυνόμενος στον Όθωνα στην τελευταία του επίσκεψη του είχε πει: 

                                                 
17 Ήταν το Βρίκιο ΑΝΤΙΖΗΛΟΣ καθώς και το Βρίκιο ΑΧΙΛΕΥΣ.  
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«Δεν με μένει πλέον ειμή ολίγαι στιγμαί ζωής. Βλέπω τον θάνατον έμπροσθέν μου, αλλά 

τον βλέπω με πλήρη αταραξίαν ψυχής, και αποχαιρετώ τον κόσμον ευχαριστημένος. 

Όσα επιθυμούσα εις την ζωήν μου τα απήλαυσα ….. Η τύχη της Ελλάδος ασφαλίσθη 

δια πάντα, δεν με μένει πλέον να επιθυμήσω τίποτε εις την ζωήν ….».18 Νωρίς το 

απόγευμα της 11ης Ιουνίου 1835 ο Ναύαρχος της Παλιγγενεσίας κάλεσε δίπλα του τα 

παιδιά του και όλους τους συγγενείς του. Τους αποχαιρέτησε και αφού μετάλαβε 

ευλαβικά, άφησε ήρεμα τη ψυχή του να επιστρέψει στο Δημιουργό «με την αυτήν 

αταρξίαν, με την οποίαν εφύλαττεν άλλοτε την αρχήν, καμμιάς ναυμαχίας ….. Ίσως 

διότι έθεσε πλέον τας ελπίδας του εις τους ουρανούς, εκεί όπου δεν φθάνει το 

βροτολοιγόν δρέπανον του θανάτου! Ίσως διότι ήτον βέβαιος να αναζητήσει εις τα 

Ηλύσια πεδία της αιωνιότητος εκεί όπου ευφραίνονται ολ’ οι δαφνοστεφείς μάρτυρες 

της Πίστεως και της Ελευθερίας!».19 

 

Στις 13 Ιουνίου Αξιωματικοί του Ναυτικού, σήκωσαν το φέρετρο με τη σωρό 

του γενναίου Ναυάρχου και το τοποθέτησαν σε πενθησκεπή άμαξα που την έσερναν 

τέσσερα μαύρα άλογα ενδεδυμένα επίσης στα μαύρα. Με τη συνοδεία της Ιεράς 

Συνόδου, μελών της οικογενείας του, με τις Στρατιωτικές και Πολιτικές Αρχές, με 

ξένους Διπλωμάτες, με Ναυτικά Αγήματα και με πλήθος λαού ξεκίνησε η νεκρική 

πομπή για το Ναό της Αγίας Ειρήνης όπου εψάλλει η νεκρώσιμος ακολουθία. Την 

επόμενη μέρα η ίδια πομπή ενισχυμένη με έξι πυροβόλα και ιππικό μετέφερε τη σωρό 

στο λιμένα του Πειραιά, όπου είχαν καταπλεύσει πολεμικά πλοία για να αποδώσουν 

τιμές. Ο Ανδρέας Μιαούλης που ελευθέρωσε τους Έλληνες από τους Τούρκους 

ετάφη δίπλα στο Θεμιστοκλή που πολλούς αιώνες πριν μας είχε γλιτώσει από τους 

Πέρσες. Η στιγμή της ταφής του χαιρετήθηκε με ομοβροντίες από τα πυροβόλα των 

πλοίων και από τις πυροβολαρχίες ξηράς. 

 

 

                                                 
18 Εφημερίδα ΑΘΗΝΑ, 19 Ιουνίου 1835. 
19 Ibid. 
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