
Αγωνίστριες του 1821 
 

Οι γυναίκες έπαιξαν τον δικό τους καθοριστικό ρόλο κατά την Ελληνική Επανάσταση 

του 1821   ταν αυτές που έδιναν θάρρος και στήρι αν τους αγωνιστές αλλά και αυτές 

που αγωνίστηκαν  και θυσιάστηκαν για την πατρίδα τους. 

 ένοι κυρίως, ιστορικοί και περιηγητές της επο ής α ιέρωσαν λα πρές σελίδες σε 

αυτές   ασικές  αρτυρίες του ηρωισ ο  των Ελληνίδων παρέ ουν αυτόπτες 

 άρτυρες  ποιητές  συγγρα είς   ιλέλληνες αγωνιστές  ιστοριογρά οι και  ωγρά οι. 

Ανά εσα σε αυτές  πορο  ε να διακρίνου ε και τις παρακάτω: 

ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 

(ΚΙΟΣΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) 

Ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης (Τεργέστη 1796 ή 1797 – Πάρος 1840)  

Διαπνεό ενη από τα ιδανικά της ελευθερίας  έσπευσε  ετά την έκρηξη του Αγώνα  

στη Μ κονο  την πατρίδα της  ητέρας της και 

την ξεσήκωσε εναντίον των Το ρκων  Με 

πλοία  εξοπλισ ένα  ε έξοδά της  καταδίωξε 

πειρατές  που λυ αίνονταν τις Κυκλάδες  

κατάρτισε και εξόπλισε σώ α από 

συ πατριώτες της για την εκστρατεία στην 

Καρυστία  στην οποία και η ίδια έλαβε  έρος  

και αργότερα πολέ ησε   α ί  ε το Γρηγόριο 

Σάλα  στο Πήλιο  στη Φθιώτιδα  στη 

Λιβαδειά [1] 

Κάτο ος της γαλλικής γλώσσας  συνέταξε 

συγκινητική έκκληση προς τις γυναίκες της 

Γαλλίας   ητώντας τη συ παράστασή τους στον πληθυσ ό της Ελλάδας  Επίσης εκτός 

από τη Γαλλική   ιλο σε άπταιστα την Ιταλική  αλλά και την Τουρκική [2] 

Για τον Αγώνα διέθεσε όλη την περιουσία που κληρονό ησε από τον πατέρα της  το 

Νικόλαο Μαυρογένη   εγαλέ πορο στη Τεργέστη  Για τις θυσίες της και την 

πολε ική της δραστηριότητα ο Καποδίστριας της απένει ε – τι ή  οναδική σε 

γυναίκα – το αξίω α του επίτι ου αντιστράτηγου και της παρα ώρησε κεντρικό σπίτι 



για εγκατάσταση στο Να πλιο  Έπειτα από την Επανάσταση  απογοητευ ένη από την 

άτυ η ερωτική περιπέτειά της  ε τον Δη ήτριο Υψηλάντη και καταδιωγ ένη από τον 

Ιωάννη Κωλέττη  ξαναγ ρισε στη Μ κονο και έπειτα από λίγα  ρόνια πέθανε στην 

Πάρο πολ   τω ή και λησ ονη ένη [1] 

Προς τι ήν της στο παρελθόν εί ε κοπεί νό ισ α δ ο δρα  ών  ε τη  ορ ή της  

Σή ερα  για να τι ηθεί η συνεισ ορά της  ένα άγαλ ά της έ ει στηθεί στο παλιό 

λι άνι  στη  έση της πλατείας Μαντώ  που οι ξένοι την ονο ά ουν Πλατεία των 

Ταξί [2] 

 

[1]Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δο ή (τό ος 17  σελ  185)  
[2]https://hellenic-college.gr/wp-
content/uploads/works/1821/heroes/manto_mavrogenous/index.html 

 

Manto Mavrogenous 

(Sofianidou Maria, Elpida Tsinarioti) 

Manto Mavrogenous was a heroine of the Greek Revolution in 1821. Inspired by the 

ideals of freedom she hurried after the outbreak of the revolution to Mykonos, her 

mother's homeland, and revolted against the Turks. With ships equipped at her own 

expense she pursued pirates raiding the Cyclades. She also trained and equipped a 

squad of her compatriots for the campaign in Karystia, where she also participated, 

and later she fought together with Gregory Sala in Pelion, in Fthiotida, in Livadia. 

She disposed all the property she inherited from her father, Nikolaos Mavrogenis, a 

merchant in Trieste, on the Revolution. Kapodistrias awarded her - a unique honor to 

a woman - the office of honorary lieutenant general for her sacrifices and military 

activity and granted her a central home to settle in Nafplio. After the Revolution, 

disappointed by her unfortunate love affair with Dimitrios Ypsilantis and persecuted 

by Ioannis Kolettis, she returned to Mykonos and a few years later she died in Paros 

very poor and forgotten. 

To honor her, a coin of two drachmas had been minted in the past with her face on. 

Today, in honor of her contribution, a statue of her has been erected in the old port, 

in the middle of Manto’s Square  which foreigners call Taxi Square  

  

https://hellenic-college.gr/wp-content/uploads/works/1821/heroes/manto_mavrogenous/index.html
https://hellenic-college.gr/wp-content/uploads/works/1821/heroes/manto_mavrogenous/index.html


ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΑΪΡΗ 
(ΚΙΟΣΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) 

Η Ευανθία Καΐρη   ικρότερη αδελ ή του  ιλόσο ου Θεό ιλου Καΐρη  γεννήθηκε το 

1799 στην Άνδρο  όπου και πέθανε το 1866  Χαρισ ατική υπήρξε η ίδια  αλλά και 

επιδεκτική  αθήτρια ενός  αρισ ατικο  δασκάλου  του αδελ ο  της [1] 

Το 1814  όταν ήταν δεκαπέντε  ρονών  έγραψε στον Αδα άντιο Κοραή  ητώντας του 

«κανένα γαλλικό βιβλίο κατάλληλο για να το  ετα ράσει και να ω ελήσει το γένος»  

Η επιστολή αυτή συγκίνησε τόσο τον Κοραή  ώστε της έστειλε  διά ορα βιβλία από 

το Παρίσι και συνέ ισε την αλληλογρα ία  α ί της για να την ενισ  σει στην 

προσπάθειά της  

Η έκρηξη της Επανάστασης υπο ρέωσε την οικογένεια Καΐρη να εγκαταλείψει τις 

Κυδωνίες και να εγκατασταθεί στην Άνδρο  Από εκεί η Καΐρη  έστειλε επιστολή στις 

 ιλελληνίδες της Ευρώπης και της Α ερικής   ητώντας τους ηθική και υλική ενίσ υση 

για τους Έλληνες αγωνιστές  Το 1826 έγραψε το δρά α Νικήρατος  Το δρά α αυτό 

έ ει κεντρικό του ήρωα το Χρήστο Καψάλη που αναδεί θηκε στην έξοδο του 

Μεσολογγίου [2] 

Η επιτυ ία του «Νικήρατου» 

 άρισε στην Ευανθία Καΐρη 

 ια θέση  εταξ  των λογίων 

της επο ής  Το έργο 

παρουσιάστηκε στην 

Ερ ο πολη  την Αθήνα και 

στην Άνδρο  Επιπλέον 

 ετα ράστηκε στα ιταλικά  

από τον Severiano Fogacci [3] 

Μετά τον  αρτυρικό θάνατο του αδελ ο  της Θεό ιλου  ουσιαστικά  όνασε στο 

σπίτι της Άνδρου  σε δεινή οικονο ική κατάσταση  Η  ή η της ταξίδεψε έξω από το 

νησί της  και περιηγητές και λόγιοι  που επισκέ θηκαν την Άνδρο και επιδίωξαν να τη 

συναντήσουν  την ανα έρουν κολακευτικότατα στα κεί ενά τους  Το ενδια έρον για 

την ίδια και το έργο της ξεκίνησε ήδη από το 1827 και απαρτί ει  ια ό ι 

ευκατα ρόνητη βιβλιογρα ία  ενώ πρόσ ατα  ως  έρος της Αλληλογρα ίας 

Θεό ιλου Καΐρη  εκδόθηκαν οι Επιστολές της (Καΐρειος  ιβλιοθήκη  Άνδρος 1997) [1] 



 

[1] https://www.kathimerini.gr/culture/94240/i-morfi-tis-protis-ellinidas-logias-eyanthias-ka-

ri/ 

[2] Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δο ή (τό ος  12  σελ  285) 

[3] https://www.enandro.gr/istoria/7046-%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE% BD% 

CE%B8%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%90%CF%81%CE%B7-%CE%B7-

%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-

%CE%B5%CE% BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE% 

B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.html 

Evanthia Kairi 

(Emmanouil Nikos) 

Evanthia Kairi (1799-1866) was a Greek literary who lived in the 19th century. She was 

born in Andros and was Theofilos Kairis' younger sister. She was the first modern 

intellectual and leader of the feminists, who supported women's rights. 

In 1812 Theofilos, who was responsible for her education, took her to Kidonies, to a 

girl's school.  She was a professor and in 1818 she became a manager there. She 

indulged in moral and ethical translation from French. During the period of Greek 

revolution, she returned to Andros island and in 1824 she accompanied her brother 

to Ermoupoli, in the island of Syros. She socialized with different American protestant 

missionaries who admired her very much. She was a prominent and shining figure of 

literature. Although she had a very conservative life, with few contacts and 

interaction with other people, Henry Post mentioned that her achievements in writing 

were excellent and a British priest, J. Hartley, confirmed that admiration and respect. 

Evanthia Kairi wrote the play "Nikiratos" in 1826.  She was also a columnist and 

composed an anonymous letter - adjuration to all European women - in order to help 

Greece.  She accused Great Powers of Great Britain, Austria, Italy, France and Russia 

of helping Turkey. The last years of her life she started giving private lessons to girls 

because of economic difficulties but government stopped her because of the fear of 

converting them.  
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https://www.enandro.gr/istoria/7046-%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%25%20BD%25%20CE%B8%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%90%CF%81%CE%B7-%CE%B7-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B5%CE%25%20BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BD%CE%25%20B5%CF%8C%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82.html


Ελισάβετ Υψηλάντη  

(Καλλιόπη Κοσόγλου) 

Η Ελισάβετ Υψηλάντη (1768 - 1866) ήταν Ελληνίδα αριστοκράτισσα και σπουδαία 

 ορ ή κατά την προεπαναστατική περίοδο 

του 1821  Καταγόταν από την οικογένεια 

 ακαρέσκου (κόρη του Μεγάλου Λογοθέτη 

Κωνσταντίνου  ακαρέσκου)  ση αντική 

οικογένεια της Μολδαβίας  ε καταγωγή από 

την  όρειο  πειρο και υπήρξε η δε τερη 

σ  υγος του Ηγε όνα της Μολδοβλα ίας 

Κωνσταντίνου Υψηλάντη  Από τον 

Κωνσταντίνο απέκτησε 7 παιδιά  τα πρώτα 

εκ των οποίων ήταν οι Αγωνιστές και Φιλικοί 

Αλέξανδρος  Δη ήτριος και Νικόλαος  

Όταν ξέσπασε η ελληνική Επανάσταση  η Ελισάβετ Υψηλάντη   έδειξε  εγάλο 

ενθουσιασ ό   ταν από τις ελά ιστες γυναίκες που  υήθηκαν στην  ιλική εταιρεία  

Την αποκαλο σαν «Πρωτο άνα των Φιλικών» και από το σπίτι της ξεκίνησε η 

Επανάσταση στην Μολδοβλα ία  Έρ εται πρώτη να  ρη ατοδοτήσει τον αγώνα που 

ετοι ά εται  

Στις 16/2/1821 στο αρ οντικό της συγκεντρώνονται οι  ιλικοί για να απο ασίσουν τη 

στιγ ή της εξέγερσης  Ο Αλέξανδρος  ήτησε από τη  ητέρα του να θυσιάσει το 

κτή α  της Κο νίτσας για τη   σωτηρία της πατρίδας  Η αρ όντισσα δάκρυσε και είπε: 

«Εγώ προσ έρω εσάς παιδιά  ου και θα λυπηθώ τα δ ο εκατο   ρια ρο βλια;»  

Μετά από αυτό ο Αλέξανδρος Υψηλάντης υπέγραψε την προκήρυξη και  κήρυξε την 

επανάσταση στο Ιάσιο στις 21 Φεβρουαρίου  Η ηθική και υλική συ βολή στον αγώνα 

της Ελισάβετ ήταν τόση  που ο Αλέξανδρος συγκινη ένος είπε στους άλλους  ιλικο ς 

: Γράψτε στο τέλος της διακήρυξης « ιλώ το  έρι της  ητρός  ου»  

κατά την διάρκεια του αγώνα ένα – ένα τα παιδιά της Ελισάβετ σκοτώνονται  Όταν 

πέθανε και ο  Αλέξανδρος (αρ ηγός της Φιλικής εταιρείας)   ητήθηκε από αυτή να 

επιτρέψει στον  Δη ήτριο να πάει  στην Πελοπόννησο για να εκπροσωπήσει τον 

εκλιπόντα αδερ ό του  Η Ελισάβετ του απάντησε : «Αν είναι να ελευθερωθεί η Ελλάς 



 ε την αποστολή αυτο  του παιδιο  που  ου απέ εινε   ας το στερηθώ και αυτό  Ας 

πάει  ε την ευ ή  ου»  

Η Ελισάβετ πρόσ ερε στον αγώνα όσα  ρή ατα εί ε  καθώς και τα πολ τι α 

κοσ ή ατα της  οικογενειακά κει ήλια όλα  Στη σπουδαία αυτή Ελληνίδα ταιριά ει ο 

στί ος του εθνικο   ας ποιητή από τους ελε θερους πολιορκη ένους  «Ψυχή μεγάλη 

και γλυκιά   ετά χαράς σ‘ το λέω: Θαυμάζω τες γυναίκες  ας και στ‘ όνομά τους 

μνέω». 

https://www.schooltime.gr/2017/03/24/elisabet-ypsilanti-mia-

ellinida/?fbclid=IwAR05hbhEJLSyyLr0FlP6pQFBZNF9Uoupc8B5saTE2lG6oJU1m4GxvReYrew 

https://www.elwiki.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF

%84_%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7 

Elizabeth Ypsilantis  

(Aggeliki intzidou) 

Elizabeth Ypsilantis was a bright Greek woman aristocratic during 1821. She came 

from Vakareskou family with origin from northern continent. She got seven children 

from Constantine. When the Greek revolution broke out, Elizabeth, showed great 

enthusiasm  She was initiated into friendly company and they called her «first lady of 

the friendly» She came first to funt the fight that unfolds. Alexander asked from his 

mother to sacrifice the estate of koznitsa for the maintenance of the homeland. The 

lord cried and said: « I offer you my children and I will regret the two million rubles?» 

After this Alexander signed the proclamation and preached the revolution at the 

healer on 21 February. One by one Elizabeth children were killed. Elizabeth offered in 

the fight what money she had, as well as her bulk jewellery, family bellies everything. 

  

https://www.schooltime.gr/2017/03/24/elisabet-ypsilanti-mia-ellinida/?fbclid=IwAR05hbhEJLSyyLr0FlP6pQFBZNF9Uoupc8B5saTE2lG6oJU1m4GxvReYrew
https://www.schooltime.gr/2017/03/24/elisabet-ypsilanti-mia-ellinida/?fbclid=IwAR05hbhEJLSyyLr0FlP6pQFBZNF9Uoupc8B5saTE2lG6oJU1m4GxvReYrew
https://www.elwiki.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84_%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7
https://www.elwiki.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%AC%CE%B2%CE%B5%CF%84_%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7


ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ 

(Καλλιόπη Κοσόγλου) 

Η Λασκαρίνα Μπου πουλίνα (πραγ ατικό  επίθετο Πινότση) εί ε καταγωγή από την 

'Υδρα  Γεννήθηκε  έσα στις  υλακές της Κωνσταντινο πολης στις 11 Μαΐου 1771  

όταν η  ητέρα της επισκέ τηκε τον σ  υγό της  τον οποίο εί αν  υλακίσει οι 

Οθω ανοί   Μετά τον θάνατο του πατέρα της  ετακό ισαν στις Σπέτσες   

Παντρε τηκε δ ο  ορές   Και οι δυο της άνδρες σκοτώθηκαν από Αλγερινο ς 

πειρατές  Της ά ησαν  ωστόσο   ια τεράστια περιουσία  την οποία ξόδεψε εξ 

ολοκλήρου για να αγοράσει καράβια και εξοπλισ ό για την Ελληνική Επανάσταση  

Όταν ξεκίνησε η ελληνική επανάσταση  

εί ε σ η ατίσει δικό της εκστρατευτικό 

σώ α  τον στρατό αυτό τον  αρ άτωνε 

και συντηρο σε    όνη της  Το ίδιο  

έκανε και  ε τα πλοία της και τα 

πληρώ ατά τους   

Η Μπου πουλίνα  έ οντας γίνει ήδη 

 έλος της Φιλικής Εταιρείας στην 

Κωνσταντινο πολη  που προετοί α ε 

την ελληνική επανάσταση  και όντας η 

 όνη γυναίκα που  υήθηκε σε αυτή  

στον κατώτερο βαθ ό   ησης α ο  οι 

γυναίκες δεν γίνονταν δεκτές   



Κατά την επιστρο ή της στις Σπέτσες  αγόρα ε  υστικά όπλα και πολε ο όδια από 

τα ξένα λι άνια  τα οποία  ετά έκρυβε στο σπίτι 

της  ενώ ξεκίνησε την κατασκευή του πλοίου 

Αγα έ νων  της ναυαρ ίδας της  Για τη 

ναυπήγηση του Αγα έ νονα καταγγέλθηκε στην 

Υψηλή Π λη ότι ναυπήγησε κρυ ά πολε ικό 

πλοίο  αλλά η Μπου πουλίνα κατά ερε να 

ολοκληρώσει την κατασκευή του δωροδοκώντας 

τον απεσταλ ένο Το ρκο επιθεωρητή στις 

Σπέτσες  πετυ αίνοντας την εξορία αυτών που 

την κατήγγειλαν  Το 1820 τελειώνει  η 

ναυπήγηση του Αγα έ νων  το οποίο ήταν κορβέτα  ήκους 75  έτρων  ε 18 

 εγάλου βεληνεκο ς κανόνια  Το καράβι αυτό   ετά τον θάνατο της Μπου πουλίνα 

 ετονο άσθηκε σε Σπέτσες και αποτέλεσε την ναυαρ ίδα του νεοσυσταθέντος από 

τον Καποδίστρια κρατικο  στόλου  

Στις 13 Μαρτίου 1821  η Μπου πουλίνα υψώνει στον Αγα έ νονα το δικό της 

λάβαρο  τον αετό  ε την άγκυρα και το  οίνικα  Ο αετός συ βόλι ε το σκλαβω ένο 

έθνος που θα αναγεννηθεί όπως ο  οίνικας   ε την βοήθεια του Ναυτικο  που 

συ βολί ει η άγκυρα  

Στις 3 Απριλίου 1821 ανή ερα 

των  αΐων οι Σπέτσες 

επαναστατο ν πρώτες από τα 

υπόλοιπα νησιά και η 

Μπου πουλίνα επικε αλής του 

Αγα έ νων αρ ί ει τον ναυτικό 

αποκλεισ ό του Ναυπλίου  Μετά 

την κατάληψη του Ναυπλίου από 

τους Έλληνες στις 30 Νοε βρίου 

1822  το νεοσ στατο κράτος της 

έδωσε κλήρο στην πόλη ως 

αντα οιβή για την προσ ορά της 



στο έθνος και η Μπου πουλίνα εγκαταστάθηκε εκεί   

Στα τέλη του 1824  η Ελλάδα υπο έρει από τον δε τερο ε   λιο πόλε ο  όπου η 

Κυβέρνηση Κουντουριώτη (η κυβέρνηση των Πλοιάρ ων των νησιών) υπερισ  ει του 

συνασπισ ο  των Προεστών και των Στρατιωτικών της Πελοποννήσου  ο Πάνος 

Κολοκοτρώνης   ρο ραρ ος Ναυπλίου δολο ονήθηκε ενώ  ο Κολοκοτρώνης 

 υλακίστηκε  α ί  ε άλλους οπλαρ ηγο ς σε ένα  οναστήρι της Ύδρας   

Η Μπου πουλίνα αντέδρασε και  ήτησε την απο υλάκιση του Κολοκοτρώνη  λόγω 

του σεβασ ο   Κρίθηκε  επικίνδυνη από  την Κυβέρνηση και συλλή θηκε  δ ο  ορές 

 ε εντολή να  υλακιστεί  Τελικά η Μπου πουλίνα εξορίστηκε στις Σπέτσες  άνοντας 

τον κλήρο γης που το Κράτος της εί ε παρα ωρήσει στο Να πλιο  

Το 1825 και ενώ η Μπου πουλίνα  ο σε στις Σπέτσες  πικρα ένη από τους 

πολιτικο ς και την εξέλιξη του Αγώνα και έ οντας ξοδέψει όλη την περιουσία της 

στον πόλε ο  η Ελλάδα βρέθηκε ξανά σε  εγάλο κίνδυνο  Στις 12 Φεβρουαρίου ο 

Αιγ πτιος να αρ ος Ι πραή  Πασάς  ε έναν τουρκοαιγυπτιακό στόλο  αποβιβά εται 

στο λι άνι της Π λου στην Πελοπόννησο  Η Μπου πουλίνα  παρα ερί οντας την 

δυσαρέσκειά της για τους πολιτικο ς και καθοδηγο  ενη  όνο από την  ιλοπατρία 

της  άρ ισε να προετοι ά εται για νέες  ά ες όταν έρ εται ό ως τότε το άδοξο τέλος 

της  στις 22 Μαΐου 1825  

Ο  ικρότερος γιος της Μπου πουλίνας  από τον πρώτο της γά ο  ερωτε εται την 

κόρη   ιας πολ  πλο σιας οικογένειας που 

δυστυ ώς δεν εγκρίνει αυτό το γά ο  Ο γιος της 

λοιπόν κλέβει την Ευγενία Κουτσή και πηγαίνουν 

 α ί στο σπίτι του πρώτου άντρα της 

Μπου πουλίνας  του Δη ήτριου Γιάννου α  Το 

 αθαίνει αυτό η Μπου πουλίνα και πάει να δει τι 

συ βαίνει  Μετά από λίγο κατα θάνουν και οι 

Κουτσαίοι  Αρ ί ει  ια οικογενειακή δια ά η όπου 

ο Ιωάννης Κο τσης πυροβολεί την 

Μπου πουλίνα  Η σ αίρα την πετυ αίνει στο 

 έτωπο και την α ήνει απευθείας νεκρή   Έτσι η 

Μπου πουλίνα  που α ιέρωσε όλη της τη  ωή για την απελευθέρωση του έθνους 

της  σκοτώθηκε άδοξα σε  ια συ πλοκή   



Οι Ρώσοι  ετά τον θάνατό της  της απένει αν τον τίτλο της «Ναυάρ ου»  έναν τίτλο 

 ε παγκόσ ια  οναδικότητα για γυναικεία  ορ ή   

Το αρ οντικό της ηρωίδας έ ει  ετατραπεί από 1991 σε  ουσείο  Περιλα βάνει 

συλλογή όπλων  επιστολές και άλλα αρ εία  παλιά βιβλία  πορτραίτα της 

Μπου πουλίνας  προσωπικά της αντικεί ενα  έπιπλα και διακρίσεις που τις εί αν 

απονεί ει κυρίως ξένες κυβερνήσεις  

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 

·  Ελευθερία ή Θάνατος                                                          

·  Ό τι έ ω  για την πατρίδα τα έ ω       

1. www.wikipedia.com 

2. https://www.hellenicnavy.gr/el/istoria/38-gr/istoria/palaia-polemika-ploia/fregates-

standard/145-f-463 

 

Laskarina Bouboulina 

(Sofianidou Maria, Elpida Tsinarioti) 

 Laskarina Bouboulina was a Greek heroine of the Greek War of Independence in 

1821. She originated from Hydra. She was born in May in 1771 in a prison in 

Constantinople. 

When she was 17, Laskarina married Demetrios Yannouzas. Later she got remarried 

to Demetrios Bouboulis.  They were both captains from Spetses and were both killed 

in naval battles against pirates. 

She inherited a large fortune from her marriages, including ships, land and 

money.  She managed to increase that fortune with various commercial activities. In 

1816, the Ottoman Empire decided to confiscate her fortune. 

Bouboulina went to Istanbul and met the mother of the Sultan, who afterwards 

convinced her son to sign a firman  in order to leave Bouboulina’s fortune untouched  

Then she went to Crimea, near the Black Sea. 

In Istanbul, Bouboulina became a member of the Filiki Eteria. While on her return trip 

to Spetses, she secretly bought guns and ammunition, which she hid in her house, 

http://www.wikipedia.com/
https://www.hellenicnavy.gr/el/istoria/38-gr/istoria/palaia-polemika-ploia/fregates-standard/145-f-463
https://www.hellenicnavy.gr/el/istoria/38-gr/istoria/palaia-polemika-ploia/fregates-standard/145-f-463


and also managed to build a war ship. When the Greek revolution started, she had 

her own squad, which she paid and maintained on her own expense. 

During the first two years of the revolution, she spent all her fortune to supply the 

troops. In 1824, she asked Kolokotronis to be released, as he was arrested by the 

Greek government. Bouboulina was considered dangerous and for this reason she 

was arrested and exiled to Spetses, losing the plot of land she was given. In 1825, 

however, she was killed on the balcony of her house in Spetses by an unknown 

assassin. 

  



Μαριγώ Zαρα όπουλα 

(Καγιογλίδου Ιωάννα) 
 

Η Μαριγώ Zαρα όπουλα γεννήθηκε τον 18ο αιώνα στα Τατα λα της 

Κωνσταντινο πολης στην οπόια και διέ ενε  Στον αγώνα ο ρόλος της ήταν να 

κατασκοπε ει τους Το ρκους και το να  ένει στην Τουρκία το έκανε πιο ε κολο   

 υήθηκε στη  ιλική εταιρεία  

Στις αρ ές του 1821όταν ο Αση άκης Θεοδώρου πρόδωσε τα  υστικά της Φιλικής 

Εταιρείας  στις οθω ανικές αρ ές η Μαριγω Ζαρα όπουλα  ρησι οποίησε τις 

γνωρι ίες και κατά ερε να βρει και  άλλες λεπτο έρειες για το συ βάν  Κατά ερε 

επίσης  ε τις γνωρι ίες που εί ε λόγω  

Μαριγώ Ζαρα οπο λα / Φωτογρα ία: Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

 αλλά και τα  ρή ατα που διέθεσε να διασώσει πολλο ς ο ήρους ανά εσα σε 

αυτο ς και  τους γιο ς  του Πετρό πεη Μαυρο ι άλη τους οποίους βοήθησε  να 

δραπετε σουν από την Κωνσταντινο πολη.  

Όταν ό ως  αθε τηκε η συ  ετο ή της στην Φιλική Εταιρεία   καθώς και συ  ετο ή 

του αδελ ο  της  η ίδια γνώρισε διώξεις ενώ ο αδερ ός της καρατο ήθηκε  Τελικά  

η Ζαρα οπο λα κατά ερε να  εταβεί στην Ύδρα   έρνοντας  α ί της  εγάλο 

 ρη ατικό ποσό το οποίο έδωσε για τις ανάγκες της επανάστασης   

Ο Κολοκοτρώνης και ο Υψηλάντης την  ρησι οποίησαν   στην Πελοπόννησο   ως 

κατάσκοπο της Τριπολιτσάς και του Ναυπλίου  Ακό η   ρη ατοδότησε την 

εκστρατεία του Φαβιέρου στην Κάρυστο αλλά και του Χατ η ι άλη Νταλιάνη στην 

Κρήτη   



Η Μαριγώ Ζαρα οπο λα στα  έσα της επανάστασης παντρε τηκε τον αξιω ατικό 

Γεώργιο ή Θεόδωρο Στε άνου  αλλά σκοτώθηκε στην  ά η  α ί  ε τα δ ο του 

παιδιά  

Η Ζαρα οπο λια διέθεσε την περιουσία της για την περίθαλψη τραυ ατιών και 

ασθενών και για την αγορά πολε ο οδίων και τρο ί ων για τον στρατό  

Μετά το τέλος του Αγώνα και α ο  έ ει διαθέσει όλα τα  ρή ατά της για την 

Επανάσταση υπέβαλε αίτηση στην «Εξεταστική επί του Ιερο  Αγώνος Επιτροπή» 

 ητώντας σ νταξη  Στην αίτησή της  εκ ρά ει το  παράπονο ότι άλλοι που 

προσέ εραν πολ  λιγότερα από εκείνη και τον σ  υγό της στον Αγώνα  πήραν 

σ νταξη και αυτή που «στερείται ακό α και αυτο  του επιουσίου» δεν έλαβε τίποτα  

πέθανε άπορη το 1865   

Ηταν  ια α ανή ηρωίδα που διέθεσε όλη της την περιουσία για τον αγώνα  

1. https://www.bovary.gr/faces/oramatistes/marigo-zarafopoyla-1821-i-istoria-tis 

2. https://www.iefimerida.gr/stories/marigo-zarafopoyla-iroida-ellinikis-epanastasis 

 

Marigo Zarafopoula 

 

Marigo Zarafopoula was born in the 18th century in Tatavla, Istanbul, where she lived. 

During the revolution her role was to spy on the Turks and staying in Turkey made this 

easier. She was introduced into the Filiki Eteria. 

At the beginning of 1821, when Asimakis Theodorou gave away the secrets of the 

Filiki Eteria to the Ottoman authorities, Marigo Zarafopoulou asked for help from 

acquaintances she had and managed to find other details about the incident. She also 

succeeded with the acquaintances she had, along with the money she had at her 

disposal, in rescuing many hostages among them the sons of Petrobei Mavromichalis 

as well, whom she helped to escape from Constantinople. 

However  when her participation in the Filiki Eteria  as well as her brother’s  got 

known she was persecuted while her brother was beheaded. Eventually, Zarafopoula 

managed to go to Hydra, bringing with her a large sum of money, which she gave for 

the needs of the revolution. 

https://www.bovary.gr/faces/oramatistes/marigo-zarafopoyla-1821-i-istoria-tis
https://www.iefimerida.gr/stories/marigo-zarafopoyla-iroida-ellinikis-epanastasis


Kolokotronis and Ypsilantis sent her, in the Peloponnese, as a spy for Tripoli and 

Nafplio. She also financed the campaign of Favieros in Karystos and of Hatzimichalis 

Dalianis in Crete. 

Sometime during the revolution, Marigo Zarafopoula married Officer Georgios or 

Theodoros Stefanou but he was killed in battle with his two children. 

Zarafopoula offered her fortune to care for the wounded and sick and to buy 

ammunition and food for the army. 

By the end of the Struggle and after she had allocated all her money to the 

Revolution, she applied to the "Inquiry Committee on the Sacred Struggle"  requesting 

a pension. In her application, dated April 19th, 1865, she expresses the reasonable 

complaint that others who contributed much less than her and her husband in the 

Struggle also retired and she who "is deprived even of the most necessary everyday 

things" received nothing. She died destitute in 1865. 

She was an invisible heroine who devoted all her fortune to the Struggle. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ:ΒΕΚΚΟΥ Π. ΠΕ01 & ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ Π. ΠΕ06 

 


