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Η βηνγξαθία πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηελ εξωίδα ηνπ 

έζλνπο καο , Μπνπκπνύιηλα, πξνζπάζεζε λα δείμεη πωο 

ε κάλα, ππεξαζπίδεηαη πάληα ην παηδί ηεο είηε είλαη απιή 

θαη αζέαηε, είηε είλαη εξωίδα θαη αγωλίζηξηα θαη 

ζπζηάδεηαη γη΄απηό κε νπνηνδήπνηε θόζηνο .  

Αθηεξώλνπκε απηή ηε βηνγξαθία ζηηο καλάδεο όινπ ηνπ 

θόζκνπ, θαη ζηηο εξωίδεο ηνπ 1821 θαη ζηηο εξωίδεο ηνπ 

2021. 
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Λασκαρίνα «Μποσμποσλίνα» κορσυαία μορυή της 

ελληνικής επανάστασης τοσ 1821 

ηόρνη 

Πξνζέγγηζε ηεο δξάζεο ηεο 

Μπνπκπνπιίλαο από κία ιηγόηεξν 

γλσζηή πιεπξά, ηελ βεληέηα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηεο κε ηελ νηθνγέλεηα 

Κνύηζε, πξνεζηώλ ησλ πεηζώλ  

 

ηνηρεία δξάζεο αιιά θαη ηεο 

θαζεκεξηλόηεηάο ηεο  

 

Δμνηθείσζε κε ηα ςεθηαθά κέζα  

Διαηνγξαθία πνπ απεηθνλίδεη ηελ Μπνπκπνπιίλα 

. Δζληθό Ηζηνξηθό Μνπζείν. 



Η μεγάλη κσρά - Λασκαρίνα Μποσμποσλίνα 

 
 

 

Ηζηνξηθό ζεαηξηθό έξγν ηνπ ζπγγξαθέα 

Σάθε Λάππα κε ηίηιν: "Ζ κεγάιε θπξά" 

(1962). Σν ζεαηξηθό έξγν (ηεζζάξσλ 

ζθελώλ) αλαθέξεηαη ζε έλα πεξηζηαηηθό 

ηεο δσήο ηεο εξσίδαο ηεο Διιεληθήο 

Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 Λαζθαξίλαο 

Μπνπκπνπιίλαο. Βξηζθόκαζηε ζηηο 

πέηζεο ην 1825. Ο γηόο ηεο 

Μπνπκπνπιίλαο Γηώξγνο Γηάλλνπδαο 

ζθέθηεηαη λα παληξεπηεί ηελ Βγελή 

Κνύηζε, ηελ αγαπεκέλε ηνπ. ηέιλεη ηελ 

κεηέξα ηνπ λα δεηήζεη ην ρέξη ηεο από ηνλ 

παηέξα ηεο λύθεο Υξηζηόδνπιν Κνύηζε.  
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Adam Friedel, Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα.  Από 

ην βηβιίν ηνπ Friedel κε 24 πξνζσπνγξαθίεο-

ιηζνγξαθίεο πξνζσπηθνηήησλ ηεο ειιεληθήο 

επαλάζηαζεο πνπ εθδόζεθε ην 1832. 
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Φηάλνληαο ε Μπνπκπνπιίλα ζην αξρνληηθό ηνπ Υξηζηνύδνπινπ  

Κνύηζε, ειπίδεη πσο όινη νη πεηζηώηεο ζα ηηκνύλ ηελ νηθνγέλεηά ηεο 

γηα ό,ηη έρεη πξνζθέξεη ζηνλ αγώλα ηεο επαλάζηαζεο , θαη ζα γίλεη 

ζεβαζηή ε πξόηαζή ηεο από ηνλ πξνεζηό Υξηζηόδνπιν Κνύηζε ώζηε 

λα ηάμεη  ηελ θόξε ηνπ Βγελή  ζην γηό ηεο  Γηώξγν Γηάλλνπδα. 

Μπαίλνληαο θαλείο ζην αξρνληηθό αλαγλσξίδεη ακέζσο ηνλ πινύην 

θαη ηελ επκάξεηα ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ Μπνπκπνπιίλα κνλνινγεί γηα ηηο 

ζπζίεο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαζώο πεξηκέλεη ηνλ άξρνληα . Από ην 

παξάζπξν ηνπ αξρνληηθνύ θαίλεηαη λα θπκαηίδεη ε ειιεληθή ζεκαία 

από ην αξκαησκέλν θαξάβη ηεο Μπνπκπνπιίλαο ηνλ «Αγακέκλσλ». 



«Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΚΤΡΑ», ΣΑΚΖ ΛΑΠΠΑ 1962 
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ην αξρνληηθό 

ηνπ 

Υξηζηόδνπινπ 

Κνύηζε  
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Ο Υξηζηόδνπινο Κνύηζεο , ππνδέρεηαη ηελ 

θαπεηάληζζα κε ζεβαζκό θαη ηεο αλαγλσξίδεη ηνπο 

αγώλεο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο .Ωζηόζν ε 

Μπνπκπνπιίλα είλαη επζύο θαη εηιηθξηλήο 

ραξαθηήξαο δελ ηεο αξέζνπλ ηα ςέκαηα θαη νη 

ππνθξηζίεο. Λέεη επζέσο πσο έρεη μνδέςεη όια ηεο 

ηα ρξήκαηα γηα ηελ παηξίδα.  
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ΥΡΟΝΗΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ» 4Ο 

ΠΔΚΔ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Π/ΘΜΗΑ ΚΑΗ Γ/ΘΜΗΑ 

ΔΚΠ/Ζ ΔΡΡΩΝ ΚΗΛΚΗ  
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< Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΚΤΡΑ>ΣΑΚΖ 

ΛΑΠΠΑ (1662) 

«Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΚΤΡΑ», ΣΑΚΖ ΛΑΠΠΑ 1962 
Ο δηάινγνο 

αξρίδεη κε 

θαινύο 

νησλνύο  
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Σν θαξάβη ζνπ,  ν 

«Αγακέκλσλ» , θπξηαξρεί 

ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο 

ζθνξπώληαο ην θόβν ζηνπο 

Σνύξθνπο 

1 

2 

3 
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Όηαλ θάλεη ηελ πξόηαζε ζηνλ 

πξνεζηό ηεο θέξεηαη κε παγσκάξα 

θαη ππεθθπγέο.   

Όινη γύξσ ηεο ιέλε δηάθνξεο 

δηθαηνινγίεο γηα λα  απνθύγνπλ ην 

πξνμεληό κε ηελ Μπνπκπνπιίλα.  
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Εεηώ κε ηηκή 

θαη κε θακάξη 

ηελ θόξε ζνπ 

Βγελή γηα 

γπλαίθα ηνπ 

γηνπ κνπ 

Γηώξγε. 

Καπεηάληζζα 

πξέπεη λα 

ζθεθηώ ηελ 

πξόηαζή 

ζνπ…  
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Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΚΤΡΑ , ΣΑΚΖ ΛΑΠΠΑ, 1962  

Ζ Βγελή 

είλαη 

κηθξή 

αθόκε  

1 

2 

3 

Ζ πξόηαζε ηεο 

Μπνπκπνπιίλαο  γηα 

ην πξνμεληό  
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Οη δηθαηνινγίεο έξρνληαη ε κία κεηά ηελ άιιε. Οη παξηζηάκελνη 

ζπγγελείο πξνζπαζνύλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ άξλεζε ηνπ 

πξνμεληνύ.  

Έρνπλ ηάμεη ζε άιινλ ηε Βγελή, είλαη αθόκε κηθξή, δελ έρεη 

εηνηκαζηεί ε πξνίθα ηεο , πξέπεη λα ζθεθηνύλ θαιύηεξα ηελ 

πξόηαζε. Πξνζβάιινπλ ηελ Μπνπκπνπιίλα θαη ην γην ηεο κε 

θάζε ηξόπν πξνθεηκέλνπ λα δώζνπλ ην ιόγν ηνπο. Ζ 

Μπνπκπνπιίλα έμαιιε, ηνπο αληηγπξίδεη ηελ αιήζεηα πνπ δελ 

ηνικνύλ λα μεζηνκίζνπλ κπξνζηά ηεο . Γελ ζέινπλ λα 

ζπκπεζεξηάζνπλ  καδί ηεο γηαηί είλαη θησρηά.  
  



 

«Ζ ΜΔΓΑΛΖ ΚΤΡΑ» ΣΑΚΖ ΛΑΠΠΑ (1962) 

Σε Βγελή 

ηελ έρνπκε 

θαπαξώζεη  

ζε άιινλ 

ζπεηζηώηε  

Γελ έρνπκε 

εηνηκάζεη 

αθόκε ηελ 

πξνίθα ηεο  

Θα 

πξέπεη 

λα 

ζθεθηνύ

κε ηελ 

πξόηαζή 

ζνπ  
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Ζ απόξξηςε 

ηνπ πξνμεληνύ  

1 
2 3 

4 

5 
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Ζ Μπνπκπνπιίλα, αθνύ ηνπο πέηαμε ηελ αιήζεηα 

θαηάκνπηξα, πήξε ζην ζπίηη ηεο κε ην γην ηεο ηελ Βγελή  

πηζηεύνληαο πσο νη Κνύηζεδεο ζα  απνδερηνύλ ην γεγνλόο , 

ζεβόκελνη ην όλνκά ηεο θαη ηελ θνηλσληθή ηεο ζέζε . 

Ωζηόζν ηα πξάγκαηα εμειίρζεθαλ δηαθνξεηηθά. Οη 

Κνύηζεδεο πήγαλ λα πάξνπλ ηελ Βγελή πίζσ θη ελώ ε 

Μπνπκπνπιίλα ηνπο θαισζόξηζε, έλαο  από απηνύο  ηελ 

ηξαπκάηηζε ζαλάζηκα  



Σν πξνμεληό εμειίρηεθε 

ζε βεληέηα πνπ έιεμε κε 

ην ζαλάζηκν 

ηξαπκαηηζκό  ηεο 

Μπνπκπνπιίλαο  

ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΗΓΡΗΣΑ 2020-21 14 



ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΗΓΡΗΣΑ 2020-21 15 


