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ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ
Η Ελλάς αγνωμονούσα



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

    Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα καταγόταν από την 
'Υδρα αλλά έζησε στις Σπέτσες. Γεννήθηκε μέσα στις 
φυλακές της Κωνσταντινούπολης στις 11 Μαΐου 1771, 
όταν η μητέρα της Σκεύω επισκέφτηκε τον σύζυγό της, 
Σταυριανό Πινότση, τον οποίο είχαν φυλακίσει οι 
Οθωμανοί για τη συμμετοχή του στα Ορλωφικά . 

    Παντρεύτηκε δυο φορές αλλά και οι δύο σύζυγοί της 
βρήκαν τραγικό θάνατο από Αλγερινούς πειρατές. Της 
άφησαν, ωστόσο, μια τεράστια περιουσία, την οποία 
ξόδεψε εξ ολοκλήρου για να αγοράσει καράβια και 
εξοπλισμό για την Ελληνική Επανάσταση.



Επανασταση

Όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση, 
 Είχε σχηματίσει δικό της εκστρατευτικό σώμα από 

Σπετσιώτες. 
 Είχε αναλάβει να αρματώνει, να συντηρεί και να 

πληρώνει τον στρατό αυτό μόνη της,  όπως έκανε και με 
τα πλοία της και τα πληρώματά τους, με αποτέλεσμα να 
ξοδέψει όλη της την περιουσία τα δύο πρώτα χρόνια της 
επανάστασης.

 Υποστηρίζεται ότι ήταν η μόνη γυναίκα που μυήθηκε στη 
Φιλική Εταιρεία, στο  κατώτερο βέβαια βαθμό, καθώς στη 
μυστική αυτή οργάνωση δεν γίνονταν δεκτές οι γυναίκες. 



Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα

    ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ



Σημαντικές μάχες της Μπουμπουλίνας

Κάποιες από τις σημαντικότερες μάχες της:
 Πολιορκία της Μονεμβασιάς
 Άλωση της Τριπολιτσας
 Κατάληψη του Παλαμηδίου



Η στάση των Ελλήνων απέναντι στην 
Μπουμπουλίνα

   Μετά την άλωση του Ναυπλίου της παραχωρείται 
κλήρος από την επαναστατική κυβέρνηση και 
εγκαθίσταται εκεί. Κατά την διάρκεια του εμφυλίου 
πολέμου όμως αναγκάζεται να εγκαταλείψει το 
Ναύπλιο καθώς υπερασπίζεται τον Κολοκοτρώνη  
που έχει συλληφθεί. Τότε κρίνεται επικίνδυνη από 
την κυβέρνηση και συλλαμβάνεται δύο φορές ώστε 
να φυλακιστεί. Τελικά εξορίζεται στις Σπέτσες και ο 
κλήρος της αφαιρείται.



Ο θάνατος της

  Η Μπουμπουλίνα σκοτώνεται τον Μάιο του 1825 
όταν δέχεται  μια σφαίρα από τον Ιωάννη Κούτση με 
του οποίου την κόρη είχε κλεφτεί ένας γιός της. 
Μετά τον θάνατό της, της απονέμεται ο τίτλος της 
‘Ναυάρχου’ από τους Ρώσους , μοναδικός στα 
χρονικά για μια γυναίκα. 

  Σήμερα το σπίτι της στις Σπέτσες έχει μετατραπεί σε 
μουσείο όπου κανείς μπορεί να δει την συλλογή 
όπλων, επιστολές, βιβλία και άλλα αρχεία της.



Το Μουσείο της Μπουμπουλίνας 



Η Μπουμπουλίνα

 Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ήταν αναμφίβολα η 
σημαντικότερη ηρωίδα του 1821. Μέσα σε δυο 
σχεδόν χρόνια, ξόδεψε την τεράστια περιουσία της 
για τον Αγώνα και την Ελλάδα. Παρά το γεγονός 
αυτό, γνώρισε διώξεις και περιφρόνηση.
 Η ζωή της ενέπνευσε λογοτέχνες και καλλιτέχνες, 
ενώ το 1959, γυρίστηκε, κινηματογραφική ταινία 
"Μπουμπουλίνα" .



Πηγές

Πηγές:
 Βικιπέδια 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%C
E%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%
BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1
 

 Σαν σήμερα 
https://www.sansimera.gr/biographies/257 

 Πρώτο Θέμα
https://www.protothema.gr/stories/article/783003/laskarina-bouboulina-i-agonistria-tou-1
821-pou-xodepse-oli-tin-periousia-tis-gia-ton-agona/

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1
https://www.sansimera.gr/biographies/257
https://www.protothema.gr/stories/article/783003/laskarina-bouboulina-i-agonistria-tou-1821-pou-xodepse-oli-tin-periousia-tis-gia-ton-agona/
https://www.protothema.gr/stories/article/783003/laskarina-bouboulina-i-agonistria-tou-1821-pou-xodepse-oli-tin-periousia-tis-gia-ton-agona/
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