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Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα 1771- 1825  

 

Η βιογραφία 

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1771 και ήταν κόρη του 

Σταυριανού Πινότση και της Σκεύως Κόκκινη. Η Μπουμπουλίνα είδε το πρώτο φως της ζωής μέσα 

στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης, όπου η οικογένεια της κρατείτο από τους Οθωμανούς 

λόγω της συμμετοχής του πατέρα της στην εξέγερση των Ορλωφικών. Μετά τον θάνατο του 

πατέρα της στη φυλακή, αυτή και η μητέρα της γύρισαν στην Ύδρα ύστερα από τέσσερα χρόνια, 

όμως θα μετακομίσουν στις Σπέτσες, διότι η μητέρα της θα ξαναπαντρευτεί.  

 

 



Κληρονομιά 

Η Μπουμπουλίνα θα παντρευτεί δύο φορές αλλά και οι δύο της άντρες,  ναυτικοί στο επάγγελμα 

θα πεθάνουν από Αλγερινούς πειρατές. Παρόλα αυτά θα κληρονομήσει από αυτούς μεγάλη 

περιουσία, την οποία με την έναρξη της επανάστασης του 1821 θα την διαθέσει  ολόκληρη για 

τις ανάγκες του αγώνα.  Η Μπουμπουλίνα δεν άφησε τα λεφτά της να λιμνάζουν με σωστές 

επιχειρηματικές κινήσεις τα επένδυσε και τα πολλαπλασίασε μέσω του εμπορίου και με  μέρος 

αυτών των κερδών ναυπήγησε το ξακουστό της πλοίο « Αγαμέμνων» που θα λάβει έπειτα μέρος 

στην επανάσταση. Το πλοίο ήταν αφιερωμένο στον βασιλιά των Μυκηναίων Αγαμέμνονα και 

θέλησε με αυτόν τον τρόπο να θυμίζει την ιστορική της κληρονομιά. Αλλά το 1816 οι Οθωμανικές 

αρχές απειλούν ότι θα δημεύσουν την περιουσία της ναυτικού, διότι πλοία του δεύτερου άντρα 

της συμμετείχαν υπό ρωσική σημαία σε επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στους ρωσοτουρκικούς 

πολέμους. Η Μπουμπουλίνα, όμως, δεν πτοείται πάει στην Κωνσταντινούπολη βρίσκεται με το 

Ρώσο  πρέσβη και του εξηγεί πως  θέλουν  να της κάνουν ζημιά και τον εκλιπαρεί να την 

βοηθήσει.  Ο Ρώσος τότε της προτείνει να πάρει τα πλοία και τα χρήματα της και να πάει να 

μείνει στην Κριμαία μέχρι να ηρεμήσει η κατάσταση. Ενώ βρίσκεται στην πόλη θα συναντηθεί 

και με τη μητέρα του τότε Οθωμανού σουλτάνου, η οποία συμπάθησε την Μπουμπουλίνα και 

γι' αυτό έβαλε τον γιο της να υπογράψει φιρμάνι με το οποίο η Μπουμπουλίνα αθωώθηκε από 

τις κατηγορίες και επέστρεψε.  

 



 

Η δράση της 

Το τραγικό βέβαια είναι πως τις καταγγελίες αυτές προς το πρόσωπό της τις έκαναν συγγενείς 

της που ζήλευαν τα λεφτά της. Μάλιστα οι γνωστοί-άγνωστοι αυτοί θα την κατηγορήσουν και 

για προετοιμασία εξέγερσης στις τουρκικές αρχές, διότι η Μπουμπουλίνα είχε κάνει το σπίτι της 

αποθήκη όπλων περιμένοντας τη σωστή στιγμή για να την αξιοποιήσει. Η Λασκαρίνα, επίσης, 

ήταν η μόνη γυναίκα μέλος της Φιλικής Εταιρείας και οπότε ήταν μέσα στα πράγματα ξέροντας 

πότε θα δοθεί το σύνθημα για να αρχίσει ο Εθνικός αγώνας. Με την έναρξη του αγώνα, λοιπόν,  

η Μπουμπουλίνα είναι αμέσως στην πρώτη γραμμή, είχε οργανώσει το δικό της στόλο με δικά 

της λεφτά, τον οποίο άνδρωνε με ναύτες από τις Σπέτσες . Ήταν πολύ περήφανη για τα 

πληρώματα της τα οποία τα ονόμαζε  ‘τα γενναία μου παλικάρια’ και πλήρωνε τους ναύτες της 

κανονικά σαν στρατιώτες. Ο στόλος της θα προσφέρει τα μέγιστα στον αγώνα και τα πρώτα δύο 

χρόνια θα χαρίσει σ' αυτόν σχεδόν όλη της την περιουσία. Μάλιστα θα παίξει σημαντικότατο 

ρόλο στην κατάληψη της Τρίπολης και του Ναυπλίου, έτσι, όταν το 1822 θα πέσει το Ναύπλιο 

στα χέρια των Ελλήνων η ελληνική κυβέρνηση θα της χαρίσει γη στην περιοχή και γι’ αυτό η 

Μπουμπουλίνα θα πάει να μείνει εκεί. Ακολουθεί, όμως, ο διχασμός της τάξης των Ελλήνων τα 

επόμενα χρόνια, ο οποίος θα οδηγήσει στον τρομερό εμφύλιο πόλεμο κατά την επανάσταση. Η 

Μπουμπουλίνα θα αντιδράσει στις αντιδικίες και ειδικά στην σύλληψη του Κολοκοτρώνη, έτσι η 

τότε κυβέρνηση θα την ονομάσει επικίνδυνη και θα την συλλάβει.  Με αυτόν τον τρόπο έχασε 

τον κλήρο που της είχε δοθεί και εξορίστηκε στις Σπέτσες.  



 

Το τέλος της και οι μεταθανάτιες τιμές  

Το τέλος της αγωνίστριας αυτής θα έρθει με πολύ άδικο τρόπο. Ένας από τους γιους της 

ερωτεύτηκε την κόρη μιας πολύ πλούσιας οικογένειας των Σπετσών η οικογένεια, όμως, αυτή 

δεν ήθελε τον γιο της Μπουμπουλίνας, γιατί η  Λασκαρίνα είχε φαλιρίσει πια οικονομικά. Ο γιος 

της ναυτικού τότε  κλέβει την κόρη των πλουσίων και την πάει σε ένα από τα σπίτια της 

οικογένειας της πράγμα πολύ ατιμωτικό για την οικογένεια της κοπέλας. Η Μπουμπουλίνα 

εκείνο τον καιρό βρισκόταν ακόμα στις Σπέτσες και ετοιμαζόταν να αρχίσει πάλι ναυτικές 

επιχειρήσεις κατά του Ιμπραήμ, που ήρθε το 1825 από την Αίγυπτο, για να βοηθήσει τους 

Τούρκους. Μαθαίνει, όμως, για τη φασαρία και σπεύδει να ηρεμήσει τα πνεύματα, το πράγμα 

όμως έφτασε στα άκρα και ξαφνικά ένας από την οικογένεια της κοπέλας, που έκλεψε ο γιος της 

τραβάει μία πιστολιά στην Μπουμπουλίνα και την αφήνει στον τόπο. Αμέσως ο θάνατος της 

συγκλονίζει την Ελλάδα και το νέο φτάνει ως και τη Ρωσία. Μάλιστα η Ρωσία για να την τιμήσουν 

της έδωσαν κατευθείαν τον βαθμό του ναυάρχου, τρομερό αξίωμα για μία γυναίκα εκείνη την 

εποχή. Από την άλλη η Ελλάδα  θα της δώσει τιμητικά τον βαθμό του υποναυάρχου μόλις 193 

χρόνια μετά το θάνατό της. 

Αυτά, λοιπόν, για μία γυναίκα που η φράση της όταν έμαθε πως ένας από τους γιους της χάθηκε 

στην μάχη για την κατάληψη του Άργους αξίζει τις τιμές του χιλίων ναυάρχων: «ο γιος μου μπορεί 

να χάθηκε αλλά το Άργος είναι και πάλι ελεύθερο». 
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Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα 
https://aegean-maritime-museum.gr › 72-laskarina-bou... 
 
 

Η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα έγινε υποναύαρχος 193 ... 
https://www.mixanitouxronou.gr › i-laskarina-boumpo... 
 
 

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα - Βικιπαίδεια 
https://el.wikipedia.org › wiki › Λασκαρίνα_Μπουμπου... 
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