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Ζ παλώξηα θαη εξσηθή παηξηώηηζζα πνπ μέραζαλ λα 

αλαθέξνπλ νη έιιελεο ηζηνξηθνί. 

 

 
 

Μέζα ζηε θσηηά θαη ην αίκα ηνπ ειιεληθνύ εζληθναπειεπζεξσηηθνύ αγώλα αλαδύεηαη 

ε δαθλνζηεθαλσκέλε κνξθή ηεο αθαηάβιεηεο γπλαίθαο καρήηξηαο, απηήο πνπ κε ηνλ 

εξσηζκό, ηελ απηαπάξλεζε, ηελ αληδηνηέιεηα θαη ηελ αγάπε γηα ηελ παηξίδα ελέπλεπζε 

αθόκα πεξηζζόηεξν ην έπνο ηνπ 1821. 

Ο ιόγνο θπζηθά γηα ηε Μαληώ Μαπξνγέλνπο, πνπ έκειιε λα κεηαηξαπεί ζε ζύκβνιν 

ηεο εζληθήο παιηγγελεζίαο θαη ε ράξε ηεο λα θηάζεη κέρξη θαη ηνπο θηιειιεληθνύο 

θύθινπο ηεο Δπξώπεο, ζθξαγίδνληαο ηελ επαλάζηαζε σο ην γπλαηθείν πξόζσπν ηνπ 

αγώλα (από θνηλνύ κε ηελ Μπνπκπνπιίλα ). 

Κόξε πινύζηνπ κεγαιέκπνξνπ, δελ ζθέθηεθε νύηε γηα κηα ζηηγκή λα θαηαζπαηαιήζεη 

ηελ πεξηνπζία ηεο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αγώλα, ζπζηάδνληαο θαη ην ηειεπηαίν ηεο ρξπζό 

λόκηζκα γηα ηνλ εμνπιηζκό ηνπ ζηόινπ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία ηκήκαηνο πεδηθνύ. 

Σν ίδην έθαλε θαη ζε πξνζσπηθό επίπεδν, παξαδίδνληαο ηα ληάηα θαη ηε δσληάληα ηεο 

ακαρεηί ζηελ Διιεληθή Δπαλάζηαζε, αλ θαη έκειιε λα ζπλαληήζεη ηηο ίληξηγθεο ηνπ 

κηθξνπνιηηηθνύ θιίκαηνο ηνπ θαηξνύ. Απνθιείζηεθε από ηε δεκόζηα δσή ηνπ 

λενζύζηαηνπ θξάηνπο δησθόκελε από δηάθνξεο νκάδεο επηξξνήο, νη νπνίεο κέζα από ηελ 

επαλαζηαηηθή δηαδηθαζία δηεθδηθνύζαλ ηελ θαηάιεςε θαη ηελ άζθεζε ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο. 

Κη έηζη έθπγε από ηνλ θόζκν όρη κόλν πάκθησρε αιιά θαη ιεζκνλεκέλε, απηή ε 

κεγάιε Διιελίδα, ε ιακπξή αξρνληνπνύια πνπ κε ηελ απηαπάξλεζή ηεο ζπγθιόληζε όιν 



ηνλ γλσζηό θόζκν ηεο επνρήο. Ζ εμέρνπζα κνξθή ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1821 θαη κηα 

από ηηο ειάρηζηεο γπλαίθεο πνπ δηαθξίζεθαλ ζηνλ Αγώλα ζαγήλεπζε κε ηε δπλακηθή 

πξνζσπηθόηεηα θαη ηελ απαξάκηιιε νκνξθηά ηεο όινπο, αλ θαη ζα ήηαλ νη μέλνη 

ηζηνξηθνί πνπ ζα έκπαηλαλ ζηνλ θόπν λα αζρνιεζνύλ κε ηα ρξνληθά ηνπ βίνπ ηεο, θαζώο 

νη έιιελεο ρξνληθνγξάθνη απνζηώπεζαλ ή ππνηίκεζαλ ηελ πξνζθνξά ηεο ζηνλ εζληθό 

μεζεθσκό. 

Ζ κόξθσζή ηεο, ην εθξεθηηθό ηεο ηακπεξακέλην, ην θάιινο θαη ε άζβεζηε θιόγα γηα 

ηελ ειεπζεξία ηεο Διιάδαο ηελ αλέδεημαλ ζε μερσξηζηή κνξθή ηνπ ειιεληθνύ 

δεηήκαηνο, ηελ ίδηα ώξα πνπ κε ηηο πξνζσπηθέο ηεο επηινγέο ακθηζβήηεζε έκπξαθηα ηε 

ζηεξενηππηθή εηθόλα ηεο γπλαίθαο πνπ δηακνξθσλόηαλ θαηά ηελ ηδξπηηθή πεξίνδν ηνπ 

ειιεληθνύ πνιηηεηαθνύ ζρεκαηηζκνύ. Όρη κόλν αλέπηπμε ε ίδηα επαλαζηαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα, αιιά όληαο εξσηηθή ζύληξνθνο ηνπ Γεκήηξηνπ Τςειάληε, δηεθδίθεζε ε 

παξνπζία ηεο δίπια ηνπ λα έρεη πνιηηηθό λόεκα θαη δελ αξθέζηεθε λα ζπκπνξεπηεί κε 

ηνλ εγέηε σο ηξπθεξή ζπκπαξαζηάηεο. 

Αλ θαη ην πιήξσζε γηα άιιε κηα θνξά, θαζώο ην παζηαζκέλν εηδύιιην πέξαζε από 

ρίιηα θύκαηα θαη είρε ηειηθά ηξαγηθή θαηάιεμε, όπσο θαη ε ίδηα ηεο ε δσή. 

 

Ζ Μαγδαιελή «Μαληώ» Μαπξνγέλνπο γελληέηαη ην 1796 (ή ην 1797) ζηελ Σεξγέζηε 

ηεο Ρνπκαλίαο, όπνπ θαη είρε θαηαθύγεη θξπθά ε ειιεληθήο θαηαγσγήο νηθνγέλεηα ηεο. Ο 

παηέξαο ηεο, Νηθόιανο Μαπξνγέλεο, ήηαλ γόλνο νλνκαζηήο θαλαξηώηηθεο νηθνγέλεηαο 

σο κεγαιέκπνξνο, ζηηο παξαδνπλάβηεο εγεκνλίεο. 

Ζ Μαληώ κεγαιώλεη κέζα ζηηο αλέζεηο ελόο πινύζηνπ θα θηιειεύζεξνπ πνιηηηθά θαη 

θνηλσληθά πεξηβάιινληνο θαη ιακβάλεη αλώηεξε ηδησηηθή κόξθσζε, καζαίλνληαο 

γαιιηθά θαη ηηαιηθά. Σελ ώξα πνπ ηα θνξίηζηα ηεο Διιάδαο ζηελάδνπλ θάησ από ηνλ 

νζσκαληθό δπγό, ε Μαληώ εκπνηίδεηαη κε ηα ηδεώδε ηνπ Γηαθσηηζκνύ θαη απνθηά όρη 

κόλν επξσπατθό πξνζαλαηνιηζκό, αιιά θαη εζηθά εθόδηα αζπλήζηζηα γηα θνξίηζη ηεο 

επνρήο. 

Ζ γιπθύηαηε θαη παλέκνξθε θνπέια θξαηνύζε όκσο άζβεζην ην πάζνο ζηελ θαξδηά 

ηεο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο, θιεξνλνκηά ηνπ παηέξα, ν νπνίνο 

ρξεκαηνδνηνύζε ηηο πξνζπάζεηεο ησλ Φηιηθώλ θαη ηελ εζλεγεξζία, πνπ ήηαλ αθόκα ζηα 

ζπάξγαλα (ελίζρπζε νηθνλνκηθά αθόκα θαη ηνλ Λάκπξν Καηζώλε, όηαλ απηόο 



αλαδεηνύζε πόξνπο γηα λα μεθηλήζεη ηηο λαπηηθέο ηνπ επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ 

Σνύξθσλ). 

Δπόκελνο ζηαζκόο ζηε δσή ηεο, ν ζάλαηνο ηνπ παηέξα ην 1818, πνπ αλαγθάδεη 

κεηέξα θαη θόξε λα κεηαθνκίζνπλ ζηελ Σήλν γηα λα ζπλαληήζνπλ ηελ επξύηεξε 

νηθνγέλεηα ηεο κεηέξαο. Δθεί ζα ηε βξεη ην μέζπαζκα ηεο Διιεληθήο Δπαλάζηαζεο, ε 

ζηηγκή πνπ πεξίκελε ζε όιε ηεο ηε δσή! 

Η Μανηώ επαναζηάηπια και ηπυίδα 

 

Μαζαίλνληαο ε Μαληώ ηα λέα ηνπ εζληθνύ μεζεθσκνύ, ζπεύδεη ζηε Μύθνλν ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1821, ην λεζί ηεο κεηέξαο ηεο, θαη πξσηνζηαηεί ζηελ εμέγεξζε ησλ 

λεζησηώλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, βγάδεη από ηελ ηζέπε ηεο ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά (πεγέο 

θάλνπλ ιόγν αθόκα θαη γηα 700.000 γξόζηα, πνζό-«κακνύζ» γηα ηελ επνρή) πνπ 

θαηεπζύλνληαη ζηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ επάλδξσζε κπθνληάηηθσλ πινίσλ θαη πηάλεη ηα 

όπια, παίξλνληαο κέξνο ζε πνιιέο θαη πνιπκέησπεο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ Οζσκαλώλ 

ζε Κάξπζην, Λεηβαδηά, Πήιην θαη Φζηώηηδα (1823). Απηέο νη πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη 

από επξσπαίνπο πεξηεγεηέο θαη θηιέιιελεο, θαζώο νη έιιελεο ηζηνξηθνί απάιεηςαλ ηελ 

πξνζσπηθή επαλαζηαηηθή δξάζε ηεο. 

Από ηηο αξρέο ηεο Δπαλάζηαζεο ινηπόλ ε Μαπξνγέλνπο θξαηά ηα ζθήπηξα ηνπ αγώλα 

ζηε Μύθνλν, ζπζηήλνληαο έλα ζώκα 150 ζηξαηησηώλ, πνπ εμνπιίζηεθαλ θαη 

κηζζνδνηνύληαλ από απηή, κε πξννπηηθή λα πεξάζνπλ θάπνηα ζηηγκή ζηελ Πεινπόλλεζν 

θαη λα ελσζνύλ κε ηα εθεί επαλαζηαηεκέλα ζηξαηεύκαηα. Ζ Μαληώ είρε ήδε λαπιώζεη 

γηα ηνλ ζθνπό απηό ην «βξηγάλδηνλ» ηνπ θαπεηάλ Μάξθνπ Νηόξδνπ, σζηόζν ν 

θαηάπινπο ηνπ νζσκαληθνύ ζηόινπ ζηελ άκν δεκηνύξγεζε κεγάιε αλαηαξαρή θαη 

θόβν, καηαηώλνληαο ην ζρέδηό ηεο. 

Σκήκα ηνπ ζώκαηνο πνπ ε Μαληώ ζπληεξνύζε ελώζεθε κε ηηο δπλάκεηο πνπ νη 

πξνύρνληεο ηεο Μπθόλνπ απέζηεηιαλ ζηε άκν γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ απόθξνπζε ηεο 

επηδξνκήο. Ζ ίδηα ε Μαληώ, απαληώληαο ζηε κεηέξα ηεο πνπ ηελ θαινύζε λα πεξάζεη 

ζηελ Σήλν θαη λα θαηαθύγνπλ ζηελ Δπξώπε, δήισζε όηη ζα είλαη ε «πζηεξηλή ηεο 

παηξίδνο κνπ ήηηο αλ ην θαιέζεη ε ρξεία λα κηζεύζσ, ζέισ ππάγεη κεηά ησλ ζηξαηησηώλ 

κνπ εηο Πεινπόλλεζνλ»! 



Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1822, ε Μαληώ εγείηαη ηνπ αγώλα ησλ Μπθνληαηώλ θαηά ηεο 

απόβαζεο αιγεξηλώλ πεηξαηώλ ζην λεζί θαη δηαζώζεθε ράξε ζε γάιινπο ηζηνξηθνύο 

θηιέιιελεο πνπ είραλ θαηαθηάζεη ζηε Μύθνλν. 

 

Σν 1823, ην Βνπιεπηηθό αλαγλώξηζε κε απόθαζή ηνπ ηηο σο ηόηε ππεξεζίεο ηεο θαη 

ηεο απέλεηκε ηνλ βαζκό ηνπ αληηζηξάηεγνπ. Δπόκελνο ζηαζκόο, ν Μάηνο ηνπ 1825, όηαλ 

ε Μαληώ πξνζθέξεη ζηελ επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε νκνινγίεο 30.000 γξνζηώλ γηα λα 

ηεο επηηξαπεί λα εληαρζνύλ νη δπλάκεηο ηεο ζηηο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ 

Σνπξθναηγππηίσλ. 

Σαπηνρξόλσο, απνζηέιιεη εδώ θαη θαηξό αλνηρηέο παηξησηηθέο επηζηνιέο ζηνπο 

θηιειιεληθνύο θύθινπο ηεο Δπξώπεο, απεπζπλόκελε θπξίσο ζηηο θπξίεο ηεο θαιήο 

γαιιηθήο θαη βξεηαληθήο θνηλσλίαο θαη ζπκβάιινληαο θαζνξηζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ 

επξσπατθνύ θηιειιεληζκνύ. Παξά ην γεγνλόο όηη είρε αλαηξαθεί κέζα ζηνλ πινύην θαη 

ηηο αλέζεηο θαη ζα κπνξνύζε λα ιάκςεη κε ηελ νκνξθηά θαη ην θαιιηεξγεκέλν πλεύκα ηεο 

ζηα κεγάια επξσπατθά ζαιόληα, ε Μαληώ «ιαρηαξνύζε», όπσο γξάθεη ζε κηα από ηηο 

πεξίθεκεο εθθιήζεηο ηεο πξνο ηηο Γαιιίδεο, «κηα εκέξα κάρεο όπσο απηέο πνζνύλ κηα 

λύρηα ρνξνύ». 

Καη θάηη αθόκα: ηελ ώξα πνπ ζηελ Διιάδα νη δνθεξέο πεξηπέηεηεο ηεο ήηαλ έηνηκεο λα 

αξρίζνπλ, ζηελ Δπξώπε ην όλνκά ηεο ήηαλ πιένλ ζξπιηθό, σο κηα από ηηο πην 

αλαγλσξίζηκεο κνξθέο ηνπ εζληθνύ καο αγώλα. Δλδεηθηηθή ηεο θήκεο ηεο ήηαλ ε 

θπθινθνξία ηεο πξνζσπνγξαθίαο ηεο ζηα πέξαηα ηεο Δπξώπεο κέρξη ην 1827. ηνπο 

επξσπατθνύο θύθινπο, ε Μαληώ ήηαλ ε λέα Εαλ λη’ Αξθ! 



Σν 1826 ζα πξνβεί ζε άιιν έλα κάζεκα εζηθνύ κεγαιείνπ, εθπνηώληαο ηα θνζκήκαηά 

ηεο γηα ηελ πεξίζαιςε 2.000 Μεζνινγγηηώλ πνπ ζώζεθαλ κεηά ηελ εξσηθή ηνπο έμνδν. 

Πιένλ ην πξνζσπηθό ηεο ηακείν είλαη ζρεδόλ αδεηαλό, αλ θαη δελ ινγαξηάδεη ηα έμνδα 

γηα λα ζπκβάιεη ζηνλ αγώλα: εμνπιίδεη θαξάβηα κε δηθά ηεο έμνδα γηα λα απαιιάμεη ηηο 

Κπθιάδεο από ηνπο πεηξαηέο, ζπγθξνηεί ζώκα πεδηθνύ γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο 

Μπθόλνπ, ρξεκαηνδνηεί ηνλ λαύαξρν Σνκπάδε ζηηο ζπνπδαίεο λαπηηθέο ηνπ επηρεηξήζεηο 

θ.α. 

Μανηώ και Υτηλάνηηρ 

 

Ζ Μαληώ δηαζέηεη θαη ην ηειεπηαίν ηεο γξόζη γηα ηελ εζληθή παιηγγελεζία θαη κέλεη 

θπξηνιεθηηθά ζηελ ςάζα. Σν 1825 ζα ηε βξεη λα δηακέλεη ζην Ναύπιην ζε έλα 

κηζνεξεηπσκέλν ζπίηη θαη πιένλ εθπνηεί θαη ηα ηειεπηαία αθίλεηα ηεο ηεξάζηηαο άιινηε 

πξνζσπηθήο ηεο πεξηνπζίαο ζηηο Κπθιάδεο γηα λα ζπληεξεζεί. 

Μέζα ζηηο ζηάρηεο θαη ην αίκα ηεο επαλάζηαζεο, ε Μαληώ Μαπξνγέλνπο, παξάιιεια 

κε ηε δξάζε ηεο, έδεζε θαη έλαλ αλεπαλάιεπην έξσηα. Με ηνλ Γεκήηξην Τςειάληε 

θπζηθά! Όκνξθε, ιεπηνθακσκέλε, κε θαινύο ηξόπνπο, επξσπατθή κόξθσζε θαη 

θνπιηνύξα, πώο ήηαλ δπλαηόλ λα κελ ηελ εξσηεπζεί ν Τςειάληεο; Οη δπν ηνπο έγηλαλ 

δεπγάξη θαη ζύληνκα αξξαβσληάζηεθαλ. 

Ο ζηξαηεγόο Τςειάληεο είρε ππνζρεζεί όηη ζα παληξεπόηαλ ηελ αγαπεκέλε ηνπ κεηά 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο παηξίδαο. Ζ ζρέζε ηνπο όκσο πξνθάιεζε ηα ζπληεξεηηθά ήζε ηεο 

επνρήο, απηή αξηζηνθξάηηζζα θαιινλή θη εθείλνο πξίγθηπαο αγσληζηήο, ζήθσζε ζύειια 

θνπηζνκπνιίζηηθσλ αληηδξάζεσλ ζην Ναύπιην θαη ηξνκνθξάηεζε ηνπο πνιηηηθάληεδεο 

ηνπ αγώλα, θαζώο έλαο γάκνο ζα ζήκαηλε ηελ έλσζε δύν κεγάισλ νηθνγελεηώλ κε ζαθή 

ξσζηθό πξνζαλαηνιηζκό. Δδώ κπαίλεη ινηπόλ ν Ησάλλεο Κσιέηηεο, πνπ ηελ 

θαηαζπθνθαληεί θαη δίλεη έηζη άδνμν ηέινο ζηε ζπειιώδε απηή ζρέζε, θάηη πνπ πίθξαλε 

ηξαγηθά ηε Μαληώ. 

Ζ ιατθή θαηαθξαπγή πνπ πξνθαινύζε ην γεγνλόο όηη νη δύν λένη δελ είραλ 

επηζεκνπνηήζεη ηε ζρέζε ηνπο ήηαλ απηό πνπ εθκεηαιιεύηεθε ν Κσιέηηεο γηα λα ζπείξεη 

δηρόλνηα. Πξνζέγγηζε έηζη ηνπο πηζηνύο ζσκαηνθύιαθεο ηνπ Τςειάληε θαη κε ςεύηηθε 



ιύπε ηνπο αλέθεξε όηη ην όλνκα ηνπ Τςειάληε είρε εμεπηειηζηεί ζηνλ ιαό ηνπ 

Ναππιίνπ, ν νπνίνο ηνλ έβιεπε λα θπλεγά ηε «θξαγθνληπκέλε Μπθνληάηηζζα». 

Δλνξρεζηξώλνληαο κεξηθά αθόκα ζθνηεηλά πιάλα, ν Κσιέηηεο πέηπρε ηνλ ρσξηζκό 

ηνπο, αθνύ κέρξη θαη άιινλ άληξα έβαιε εληόο ηνπο. Παξαηεξεί γη’ απηό ν 

Μαπξνθνξδάηνο: «[Ο Τςειάληεο] επηθξάζε πάξα πνιύ θαη απεθάζηζε λα πάξε ην ιόγν 

ηνπ νπίζσ, όπνπ είρε δώζεη πξνο απηήλ πξηλ αλαθαιύςεη ηαο κεηά ηνπ θπξίνπ Βιαθέξνπ 

ζρέζεηο ηεο». Ο Βιαθέξνο, όπσο ηνλ απνθαινύζαλ νη έιιελεο αγσληζηέο, δελ ήηαλ άιινο 

από ηνλ άγγιν θηιέιιελα Έληνπαξλη Μπιάθηεξ, κηα ακθηιεγόκελε πξνζσπηθόηεηα πνπ 

έπαημε ελεξγό ξόιν ζηε ζύλαςε ησλ δαλείσλ ηεο αλεμαξηεζίαο. 

 

Μεηά ηνλ ρσξηζκό, ηα άιινηε παζηαζκέλα εξσηηθά ζπλαηζζήκαηα ηεο Μαπξνγέλνπο 

κεηαηξάπεθαλ ζε άζβεζην κίζνο γηα ηνλ Τςειάληε. Σνλ Μάην ηνπ 1827, όηαλ 

ζπλεδξίαδε ζηελ Σξνηδήλα ε πην δξακαηηθή ζπλέιεπζε ηνπ αγώλα, ε «Σξίηε Δζληθή ησλ 

Διιήλσλ πλέιεπζηο», θαη ην πξνεδξείν βνκβαξδηδόηαλ από αηηήκαηα επηηξνπώλ πνπ 

δεηνύζαλ εθόδηα, νηθνλνκηθή ελίζρπζε, απνδεκηώζεηο θ.ιπ., θάζε θνξά πνπ νινθιήξσλε 

θάπνηνο ηελ αλάγλσζε κηαο αλαθνξάο, κηα λεαξή γπλαίθα πεηαγόηαλ όξζηα θαη κε 

έμαιιεο ρεηξνλνκίεο απαηηνύζε από ηνλ πξόεδξν λα δηαβαζηεί ε αλαθνξά ηεο. Ζ γπλαίθα 

δελ ήηαλ άιιε από ηε Μαληώ Μαπξνγέλνπο, ε νπνία δεηνύζε από ην πξνεδξείν ηεο 

Δζλνζπλέιεπζεο λα ππνρξεώζεη ηνλ Γεκήηξην Τςειάληε λα ηε λπκθεπηεί! 

Απηό ήηαλ ην νπζηαζηηθό ηέινο ηεο πην σξαίαο εξσηηθήο ηζηνξίαο ησλ θινγηζκέλσλ 

ρξόλσλ ηεο Δπαλάζηαζεο. Ο πνιηηηθόο θαη ζπγγξαθέαο Νηθόιανο Γξαγνύκεο πεξηγξάθεη 

ην πεξηζηαηηθό ζηηο «Ηζηνξηθέο Αλακλήζεηο ηνπ: «Καη εθ ησλ αθξναηώλ κία κόλε γπλή, ε 



αληηζηξάηεγνο Μαληώ Μαπξνγέλνπο, ήηηο πσιήζαζα ηα ελ Μπθόλσ ππάξρνληα απηήο 

ώξκεζελ εηο ην πεδίνλ ηνύ Αγώλνο, θνξνύζα κέιαηλαλ εζζήηα ρξπζνπάξπθνλ θαη πίινλ 

επξσπατθόλ, νπρί βεβαίσο ηνπ ηειεπηαίνπ ησλ Παξηζίσλ ζπξκνύ, θαη δηά λεπκάησλ 

αηηνπκέλε ηελ αλάγλσζηλ ηήο νπδέπνηε αλαγλσζζείζεο θαηά ηνύ Τςειάληνπ 

αλαθνξάο». 

Τελεςηαία πικπά σπόνια 

 
 

Ζ αζέηεζε ηεο ππόζρεζεο ηνπ Τςειάληε γηα γάκν, ε έλδεηα ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη 

θαη ε βίαηε απνκάθξπλζή ηεο από ην Ναύπιην ην 1826 (κε εληνιή πάιη ηνπ Κσιέηηε), 

ππήξμαλ βαξύηαηα πιήγκαηα γηα ηελ εζληθή καο εξσίδα. Όηαλ θαηέθηαζε ζηελ Διιάδα 

ν πξώηνο θπβεξλήηεο ηνπ λενζύζηαηνπ θξάηνπο Ησάλλεο Καπνδίζηξηαο, ε Μαληώ κε λέα 

αλαθνξά (1 Φεβξνπαξίνπ 1828) δήηεζε ηελ απνθαηάζηαζε ή ηελ απνδεκίσζή ηεο. 

Ο Καπνδίζηξηαο δελ ήμεξε ηη λα θάλεη. Γη’ απηό παξέδσζε ην ππόκλεκα ζηνλ ππνπξγό 

Γηθαηνζύλεο, Ησάλλε Γελλάην, λνκνκαζή πνπ είρε θέξεη καδί ηνπ ν θπβεξλήηεο γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ πξώηε ζηνηρεηώδε Γηθαζηηθή Τπεξεζία ζηελ απειεπζεξσκέλε 

Διιάδα. Ση πεξηείρε αθξηβώο ην ππόκλεκα είλαη άγλσζην, ν Γελλάηνο ζηελ νπζία, 

απέξξηςε ην ππόκλεκα ηεο Μαπξνγέλνπο. Ο Καπνδίζηξηαο αλαγλώξηζε σζηόζν ηα 

αλδξαγαζήκαηα θαη ηηο ζπζίεο ηεο γηα ην έζλνο και ηης απέδωζε ηον βαθμό 

ηου Αληηζηξάηεγνπ επί ηηκή θαη επίζεο ηεο απέλεηκε κηθξή ηηκεηηθή ζύληαμε. 

Παξάιιεια, ηεο αλέζεζε ηελ επνπηεία ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ ηνπ Ναππιίνπ. 

 

Μεηά ηε δνινθνλία όκσο ηνπ θπβεξλήηε ην 1831, ηα πξνβιήκαηα επηβίσζεο ηεο 

Μαπξνγέλνπο νμύλζεθαλ, ηελ ίδηα ώξα πνπ επηδεηλώζεθαλ θη άιιν νη ζρέζεηο ηεο κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηεο, θαζώο είρε θαηαζπαηαιήζεη ηελ πεξηνπζία ηεο γηα ηνλ αγώλα: «Έρεηο 

μνδέςεη», ηεο είπε ε κεηέξα ηεο, «έλα κηιιηνύλη γξόζηα … δελ έρνπκε ηίπνηα πηα. Δζέλα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%82


ρξέσζα, ην ζεληνύθη άδεηαζε». Με λέα επηζηνιή, ε Μαληώ απεπζύλεηαη ζηνλ βαζηιηά 

Όζσλα θαη ηνπ μεδηπιώλεη ηελ ηξαγσδία ηεο δσήο ηεο, αλ θαη δελ παίξλεη πνηέ 

απάληεζε. 

Πάκθησρε, ξαθέλδπηε θαη απαμησκέλε, ηε δηώρλνπλ από ηα ζπίηηα πνπ εγθαζίζηαηαη 

γηαηί δελ έρεη νύηε ην λνίθη λα πιεξώζεη. ην Ναύπιην είλαη πηα ζθηά ηνπ εαπηνύ ηεο, 

απηή ε κεγάιε εξσίδα ηνπ αγώλα. Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1832, πεζαίλεη ν Τςειάληεο. Όηαλ 

πέζαλε ν πξίγθηπαο, ε Μαληώ μεθίλεζε απνθαζηζκέλε λα ηνλ λεθξνζηνιίζεη θαη λα ηνλ 

κνηξνινγήζεη ρσξίο θαλέλαο λα ηελ εκπνδίζεη. Αθνινύζεζε καπξνθνξεκέλε ηελ θεδεία 

ηνπ. Ακέζσο κεηά έθπγε κηα γηα πάληα από ην Ναύπιην θαη βξήθε ηειηθά θαηαθύγην 

ζηελ Πάξν, όπνπ επίζεο δνύζαλ ζπγγελείο ηεο. 

Υσξίο ιεθηά θαη νηθνλνκηθή ελίζρπζε, από ην 1832-1848 ε δσή ηεο είλαη ζσζηό 

καξηύξην. Οη γείηνλεο ηεο θέξλνπλ έλα πηάην θαγεηό θαη νη εγθπθινπαίδεηεο ζα γξάςνπλ 

όηαλ ζα θύγεη από ηνλ θόζκν: «απέζαλελ ελ εζράηε πελία». 

ηελ Πάξν πξνζβάιιεηαη από ηπθνεηδή ππξεηό. Έλα πξσηλό ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 1840, ε 

κεγάιε εξσίδα καο θεύγεη από ηε δσή ζε ειηθία 44 εηώλ, ιεζκνλεκέλε από όινπο. 

«Μάηαηα γύξεςαλ έπεηηα από ιίγα ρξόληα, κεξηθνί άλζξσπνη πνπ ζπκόηαλ αθόκε ηε 

Μαληώ, λα βξνπλ ηνλ ηάθν ηεο. Ούηε έλαο ζηαπξόο κε ην όλνκά ηεο δελ είρε ζσζεί εθεί 

πνπ ηελ έζαςαλ. 

  

Δίλαη πξαγκαηηθά αδηαλόεην πσο ηελ ίδηα αθξηβώο ζηηγκή πνπ ε Μαληώ γίλεηαη 

πξόηππν ζπζίαο θαη εξσηζκνύ ζε νιάθεξε ηελ Δπξώπε, ζην εζσηεξηθό ηεο παηξίδαο ηεο 

ε ηεξάζηηα παηξησηηθή ζπκβνιή ηεο πεξλά απαξαηήξεηε από ηνπο ηζηνξηθνύο ηεο 

επνρήο, νη νπνίνη ζπλήζηδαλ εμάιινπ λα απνηππώλνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα κε βάζε ηηο 

νηθνλνκηθέο σθέιεηεο πνπ είραλ από ηνπο νπιαξρεγνύο, ώζηε λα εμππεξεηήζνπλ ηηο 

πνιηηηθέο ηνπο ζθνπηκόηεηεο, 

Γηα ηελ εθθσθαληηθή απηή «παξάιεηςε» αιιά θαη ηε ζηξέβισζε ηεο ηζηνξηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, ν γάιινο θηιέιιελαο Jules έγξαςε ην 1890: «Δίλαη απνξίαο άμηνλ πσο 

ηέηνηα γπλαίθα ειεζκνλήζε εληειώο από όινπο ηνπο έιιελεο ηζηνξηθνύο». Καη ήηαλ 

αθξηβώο ην γαιιηθό ζύγγξακκα ηνπ 1825 από ηνλ θηιέιιελα Ginouvier, «Μαπξνγέλνπο, 

κηα εξσίδα ηεο Διιάδνο», πνπ ζα έξηρλε θσο ζηνλ επαλαζηαηηθό βίν ηεο πνιεκίζηξηαο. 

Δθεί ν γάιινο ηζηνξηθόο πεξηγξάθεη αθξηβνδίθαηα θαη κε παξαζηαηηθή ελάξγεηα ηνλ 



πνιύηξνπν βίν ηεο κεγάιεο Διιελίδαο, θαζηζηώληαο ην όλνκα ηεο Μαπξνγέλνπο ιακπξό 

ζηα πέξαηα ηεο Δπξώπεο. 

Κη όια απηά γηα κηα γπλαίθα πνπ ζπζίαζε γηα ηελ παηξίδα, ηελ νπνία ιάηξεπε ηειηθά 

πεξηζζόηεξν από ην θαζεηί, ηελ πεξηνπζία, ηα ληάηα, ηνλ έξσηά ηεο αιιά θαη ηελ ίδηα ηεο 

ηειηθά ηε δσή… 

 

 


