
Λαζκαπίνα Μποςμποςλίνα 

Η Μπνπκπνπιίλα (11/5 1771 – 22/5 1825) ήην θόξε ηνύ Τδξαίνπ πινηάξρνπ 

ηαπξηαλνύ Πηλόηζε θαί ζύδπγνο εθ δεπηέξνπ γάκνπ ηνύ πεηζηώηνπ πινηάξρνπ 

Γεκεηξίνπ Μπνύκπνπιε, θνλεπζέληνο ην 1811 εηο ζύγθξνπζηλ κε Αιγεξηλνύο πεηξαηάο. 

Καηά ηελ Δπαλάζηαζηλ, έιαβε κέξνο εηο πνιιάο λαπκαρίαο κε ηα ηξία πινία ηεο θαη κε 

ζηξαηόλ ζπληεξνύκελνλ εμ ηδίσλ.  

Η Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα γελλήζεθε ζηηο θπιαθέο ηήο Κσλζηαληηλνππόιεσο ζηηο 

11 Μαΐνπ 1771, όηαλ ε κεηέξα ηεο, Παξαζθεπώ (θεύσ), επηζθέθζεθε ηνλ θπιαθηζκέλν 

ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα Οξισθηθά, ζύδπγό ηεο θαη παηέξα ηεο Λαζθαξίλαο, 

ηαπξηαλό Πηλόηζε. Οη Ρώζνη κεηά ηνλ άδνμν ζάλαηό ηεο, ηήο απέλεηκαλ ηνλ ηίηιν ηήο 

«Ναπάξρνπ», έλαλ ηίηιν κε παγθόζκηα κνλαδηθόηεηα γηα γπλαηθεία κνξθή. 

Βιογπαθικό 

Η Μπνπκπνπιίλα, πνπ ήηαλ Τδξαία ζηελ θαηαγσγή, γελλήζεθε κέζα ζηηο θπιαθέο 

ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο ζηηο 11 Μαΐνπ ηνπ 1771, όηαλ ε κεηέξα ηεο, θεύσ, επηζθέθζεθε 

ηνλ ηόηε θπιαθηζκέλν από ηνπο Σνύξθνπο θαη εηνηκνζάλαην άληξα ηεο, ηαπξηαλό 

Πηλόηζε. Η ζύιιεςε θαη θπιάθηζε ηνπ Πηλόηζε ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ελεξγνύο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ επαλάζηαζε ηεο Πεινπνλλήζνπ ην 1769-70, γλσζηή ζηελ ηζηνξία 

καο σο Οξισθηθά. Ήηαλ ηόηε πνπ νη πέηζεο θαηαζηξάθεθαλ ζρεδόλ νινθιεξσηηθά από 

ηελ εθδηθεηηθή καλία ησλ Σνύξθσλ ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ λεζηνύ ζηελ επαλάζηαζε. 

Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Πηλόηζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, κεηέξα θαη θόξε 

επηζηξέθνπλ ζηελ Όδξα. Σέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα ε θεύσ έξρεηαη ζε δεύηεξν γάκν κε 

ηνλ πεηζηώηε θαπεηάλην Γεκήηξην Λαδάξνπ ή Οξιώθ (ην Οξιώθ παξαηζνύθιη ηεο 

επνρήο ιόγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηα Οξισθηθά) θαη έηζη ε Μπνπκπνπιίλα 

εγθαηαζηάζεθε πιένλ ζηηο πέηζεο. 

 
Η θαπεηάληζζα ηνπ Δηθνζηέλα Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα. Δπηδσγξαθηζκέλε ιηζνγξαθία, 

έξγν ηνπ Adam Friedel. Λνλδίλν – Παξίζη, 1827. 
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Από κηθξή ιαηξεύεη ηε ζάιαζζα θαη ηα θαξάβηα θαη ζπλαξπάδεηαη από ηηο ηζηνξίεο 

ησλ λαπηηθώλ αιιά θαη από ηνπο Θνύξηνπο ηνπ Ρήγα γηα ηελ παηξίδα θαη ηε ιεπηεξηά. 

Δίλαη ε αλακθηζβήηεηε αξρεγόο αλάκεζα ζηα νθηώ εηεξνζαιή αδέιθηα ηεο, δείρλνληαο 

έηζη από λεαξή ειηθία ηνλ ηζρπξό κέρξη πείζκαηνο ραξαθηήξα ηεο, ην ζάξξνο θαη ηελ 

απνθαζηζηηθόηεηά ηεο. Μειαρξηλή κε αξρνληηθή θνξκνζηαζηά, αηίζαζε θαη επηβιεηηθή, 

θάλεη δύν γάκνπο, ηνλ πξώην ζηα 17ηεο ρξόληα κε ηνλ Γεκήηξην Γηάλλνπδα θαη ηνλ 

δεύηεξν ζηα 30ηεο κε ηνλ Γεκήηξην Μπνύκπνπιε. Καη νη δύν όκσο ζύδπγνί ηεο, 

πεηζηώηεο θαπεηαλαίνη, ζθνηώλνληαη ζε λαπκαρίεο κε Μπαξκπεξηλνύο πεηξαηέο, πνπ 

ήηαλ ν θόβνο θαη ν ηξόκνο εθείλεο ηεο πεξηόδνπ. 
Ο Γεκήηξηνο Μπνύκπνπιεο ήηαλ πξαγκαηηθή κάζηηγα ησλ πεηξαηώλ θαη  ζθνηώζεθε 

ζε έλα από ηα εξσηθόηεξα ζαιάζζηα θαηνξζώκαηα ηεο επνρήο. Καηαηξόπσζε ζπγρξόλσο 

ζε λαπκαρία δύν Αιγεξίληθα πεηξαηηθά πινία θαη όπσο αλαθέξεη ν ηζηνξηθόο Αλάξγπξνο 

Υαηδή-Αλαξγύξνπ. 

Σν έηνο 1811 βξίζθεη ηελ Μπνπκπνπιίλα δύν θνξέο ρήξα, κεηέξα επηά παηδηώλ θαη 

θιεξνλόκν κηαο πνιύ κεγάιεο πεξηνπζίαο ζε πινία, κεηξεηά θαη αθίλεηα. Σα κεηξεηά θαη 

κόλν πνπ ηεο άθεζε ν Μπνύκπνπιεο ήηαλ πάλσ από 300.000 ηάιαξα – ρξπζά Ιζπαληθά 

λνκίζκαηα ηεο επνρήο. Σελ πεξηνπζία απηή όρη κόλν δηαηεξεί αιιά θαη απμάλεη κε ηε 

ζσζηή δηαρείξηζε θαη ην εκπόξην. Γίλεηαη κέηνρνο ζε δηάθνξα πεηζηώηηθα πινία θαη 

αξγόηεξα λαππεγεί θαη ηξία δηθά ηεο. 

Μεηαμύ απηώλ ν πεξίθεκνο θαη νλνκαζηόο “Αγακέκλσλ”, ην πξώην ειιεληθό 

πνιεκηθό πινίν ηνπ 1821, ηνπ νπνίνπ ε λαππήγεζε εθόζηηζε 75.000 ηάιαξα. 

Ο δεύηεξνο ζύδπγόο ηεο, ν Μπνύκπνπιεο, έιαβε κέξνο ζην Ρσζνηνπξθηθό πόιεκν 

ζην πιεπξό ησλ Ρώζσλ θαη πήξε κέξνο κε δηθά ηνπ πινία ζηε λαπκαρία θαηά ησλ 

Σνύξθσλ ζηελ Ίκβξν θαη ηελ Σέλεδν ην 1807. Γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ απηέο είρε κάιηζηα 

παξαζεκνθνξεζεί από ηνπο Ρώζνπο νη νπνίνη ηνπ απέλεηκαλ ηνλ ηίηιν ηνπ πινηάξρνπ ηνπ 

Ρσζηθνύ Απηνθξαηνξηθνύ ζηόινπ αιιά θαη ηνλ ηίηιν ηνπ επίηηκνπ Ρώζνπ πνιίηε. Με 

αθνξκή ηηο πξάμεηο απηέο ηνπ Μπνύκπνπιε, ε Σνπξθία πξνζπαζεί ην 1816 λα δεκεύζεη 

ηελ πεξηνπζία ηεο Μπνπκπνπιίλαο, ε νπνία γηα λα ηελ ζώζεη,  κεηαβαίλεη κε ην πινίν ηεο, 

“Κνξηέδνο”, ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Δθεί ζπκβαίλνπλ ηα αθόινπζα γεγνλόηα. 

Πξώηα ζπλαληά ηνλ Ρώζν πξέζβε, θόκε ηξνγγαλώθ, από ηνλ νπνίν δεηά πξνζηαζία 

ιόγσ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ άληξα ηεο πξνο ηε Ρσζία επηδεηθλύνληαο κάιηζηα πξνο απηόλ, 

επηζηνιή ηνπ Ρώζνπ λαπάξρνπ εληάξ, ν νπνίνο πηζηνπνηνύζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Μπνύκπνπιε. Δπηπιένλ ηα πινία ηεο έθεξαλ ηόηε ηελ Ρσζηθή ζεκαία, βάζε ηεο ζπλζήθεο 

ηνπ Κηνπηζνύθ Κατλαξηδί, κεηαμύ Ρσζίαο θαη Σνπξθίαο, ην 1774. Ο ηξνγγαλώθ, γλσζηόο 



θηιέιιελαο ηεο επνρήο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα ηε βνεζήζεη θαη γηα λα απνθύγεη ηελ 

επηθείκελε ζύιιεςή ηεο από ηνπο Σνύξθνπο, ηε θπγαδεύεη ζηελ Κξηκαία, ζε έλα 

αγξόθηεκα πνπ ηεο παξαρσξεί ν Σζάξνο Αιέμαλδξνο Α’ θαη όπνπ ε Μπνπκπνπιίλα δεη 

πεξίπνπ 3 κήλεο. 

 Πξηλ θύγεη γηα ηελ Κξηκαία, θαηαθέξλεη θαη ζπλαληά ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη 

ηε Βαιηδέ νπιηάλα, ηε κεηέξα ηνπ Σνύξθνπ νπιηάλνπ. Η νπιηάλα πξέπεη λα 

εληππσζηάζηεθε πνιύ από ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζσπηθόηεηα ηεο Μπνπκπνπιίλαο, 

ώζηε ιίγν αξγόηεξα πείζεη ην γηό ηεο, Μαρκνύη Β’, λα ππνγξάςεη εηδηθό θηξκάλη κε ην 

νπνίν εμαζθαιίδεηαη ε πεξηνπζία ηεο Μπνπκπνπιίλαο θαη παύεη πιένλ ν θόβνο 

ζπιιήςεώο ηεο από ηνπο Σνύξθνπο. Μόιηο ε Μπνπκπνπιίλα καζαίλεη απηό ην λέν, θεύγεη 

από ηελ Κξηκαία θαη επηζηξέθεη ακέζσο ζηηο πέηζεο. 

 

Η θαπεηάληζζα ηνπ Δηθνζηέλα Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα. Δπηδσγξαθηζκέλε ιηζνγξαθία, 

έξγν ηνπ Adam Friedel. Λνλδίλν – Παξίζη, 1830. 

 Καηά ηελ παξακνλή ηεο ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε αιιά ίζσο θαη ζε επόκελν ηαμίδη 

ηεο εθεί ην 1818,  έξρεηαη ζε επαθή κε ηνπο  Φηιηθνύο θαη κπείηαη ζηελ Φηιηθή Δηαηξία. Η 

Μπνπκπνπιίλα είλαη ε κόλε γπλαίθα πνπ κπήζεθε ζηελ Φηιηθή Δηαηξία, ζην ρακειόηεξν 

βαζκό κύεζεο, θαζόηη νη γπλαίθεο δελ εγίλνληαλ δεθηέο από ηνπο Φηιηθνύο. 



 

Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα. Δζληθό Ιζηνξηθό Μνπζείν, Αζήλα. 

Έηζη ινηπόλ, επηζηξέθνληαο ζηηο πέηζεο αξρίδεη ηηο πξνεηνηκαζίεο ηεο γηα ηελ 

επαλάζηαζε πνπ πξόθεηηαη λα μεζπάζεη. Αγνξάδεη όπια θαη πνιεκνθόδηα από ηα ιηκάληα 

ηνπ εμσηεξηθνύ, ηα θέξλεη θξπθά κε ηα θαξάβηα ηεο θαη ηα απνζεθεύεη ζε δηάθνξεο 

θξύπηεο  ζην ζπίηη ηεο θαη ζην λεζί. Σν 1820 ηειεηώλεη ζηηο πέηζεο ε λαππήγεζε ηνπ 

Αγακέκλνλα, ηεο λαπαξρίδαο ηεο, έλα θαξάβη εμ’αξρήο θηηαγκέλν γηα πόιεκν, κία 

θνξβέηα κήθνπο 48 πήρεσλ θαη νπιηζκέλε κε 18, κεγάινπ βειελεθνύο, θαλόληα. Η 

λαππήγεζε ηνπ “Αγακέκλνλα” είρε ζαλ απνηέιεζκα λα θαηαγγειζεί ε Μπνπκπνπιίλα 

ζηελ Πύιε, όηη λαππήγεζε θξπθά πνιεκηθό πινίν. Η πνιπκήραλε όκσο Μπνπκπνπιίλα 

όρη κόλν θαηόξζσζε λα ηειεηώζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ Αγακέκλνλα, δσξνδνθώληαο κε 

κεγάιν ρξεκαηηθό πνζό ηνλ απεζηαικέλν ζηηο πέηζεο Σνύξθν  επηζεσξεηή, αιιά 

ζπγρξόλσο θαηάθεξε λα εμνξηζηνύλ από ην λεζί θαη νη άλζξσπνη πνπ ηελ είραλ 

θαηαγγείιεη. 

Γπζηπρώο ε λαπαξρίδα ηεο Μπνπκπνπιίλαο είρε θαη απηή ηξαγηθό ηέινο όπσο θαη ε 

ίδηα ε θαπεηάληζζα. Σν πινίν, κεηά ην ζάλαην ηεο Μπνπκπνπιίλαο, δόζεθε από ηνπο 

απνγόλνπο ηεο, ζην Διιεληθό θξάηνο. Μεηνλνκάζηεθε ζε πέηζεο θαη έγηλε ε λαπαξρίδα 

ηνπ λενζπζηαζέληνο ηόηε από ηνλ Καπνδίζηξηα, θξαηηθνύ ζηόινπ. Κάεθε ην 1831 ζην 

λαύζηαζκν ηνπ Πόξνπ από ηνλ Μηανύιε, όηαλ απηόο έβαιε κπνπξιόην θαη έθαςε ζρεδόλ 

όιν ην θξαηηθό ζηόιν ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπ λα κελ πέζνπλ ηα πινία ζηα ρέξηα ησλ 

αληηπάισλ ηνπ, πνπ ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ήηαλ νη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο ηνπ 

Καπνδίζηξηα. Σα αίηηα ηεο πξάμεο ηνπ Μηανύιε, πνπ ηόζα πξόζθεξε ζηνλ Αγώλα, ηα 

αλαδεηνύκε ζηελ ηξίηε θαηά ζεηξά εκθύιηα δηακάρε (ηόηε ήηαλ κεηαμύ ηνπ θηιναγγιηθνύ 



θαη ηνπ θηινξσζηθνύ θόκκαηνο) πνπ ζπγθιόληδε γηα άιιε κηα θνξά ην Διιεληθό θξάηνο 

από ηελ έλαξμε ηεο επαλάζηαζεο. 

Οη εκθύιηνη απηνί ζπαξαγκνί, κία θαηάξα ζα ιέγακε ηεο θπιήο καο, είραλ θαηά ηα 

ιεγόκελα ηνπ ζηξαηεγνύ Μαθξπγηάλλε, πεξηζζόηεξνπο λεθξνύο κέρξη ηελ επνρή ηεο 

βαζηιείαο ηνπ ζσλα, από απηνύο πνπ ζπζηάζηεθαλ ζηνλ αγώλα θαηά ησλ Σνύξθσλ. 

 

Λαζθαξίλα Μπνπκπνπιίλα ζηηο πέηζεο 

 Σν 1819 ε Μπνπκπνπιίλα επηζθέπηεηαη θαη πάιη ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, 

πηζαλόηαηα γηα ην ζέκα ηεο λαππήγεζεο ηνπ Αγακέκλνλα. Δθεί έξρεηαη ζε ζπλελλόεζε κε 

ηνλ Παηξηάξρε Γξεγόξην Δ’ γηα ηελ επνρή ηεο έλαξμεο ηεο Δπαλάζηαζεο.  Αξγόηεξα 

ζπγθξνηεί δηθό ηεο εθζηξαηεπηηθό ζώκα από πεηζηώηεο, ηα παιηθάξηα ηεο, όπσο ηνπο 

θώλαδε, ηνπο νπνίνπο ζπληεξεί ε ίδηα επί ζεηξά εηώλ, όπσο θαη ηα πιεξώκαηά ηεο.  

 ηαλ νη Έιιελεο πνιηνξθνύλ ην Ναύπιην θαη θαηόπηλ ηελ Σξίπνιε, ηνπο εθνδηάδεη 

κε ηξόθηκα θαη πνιεκνθόδηα θαη έηζη μνδεύεη ζηα δύν κόιηο πξώηα ρξόληα ηεο 

Δπαλάζηαζεο, όιε ηελ πεξηνπζία ηεο. 

 ηηο 13 Μαξηίνπ ηνπ 1821, ε Μπνπκπνπιίλα πςώλεη ηε δηθή ηεο ζεκαία – ηνλ αεηό 

κε ηελ άγθπξα θαη ηνλ Φνίληθα – ζην θαηάξηη ηνπ Αγακέκλνλα θαη ηελ ραηξεηίδεη κε 

θαλνληνβνιηζκνύο κπξνζηά ζην ιηκάλη ησλ πεηζώλ. Ο αεηόο κε ηα θηεξά πξνο ηα θάησ 

ζπκβνιίδεη ην ζθιαβσκέλν Έζλνο, πνπ ζα αλαγελλεζεί όπσο ν Φνίληθαο, κε ηε βνήζεηα 

ηνπ Nαπηηθνύ πνπ  ζπκβνιίδεη ε άγθπξα. Η Μπνπκπνπιίλα, ην ιάβαξό ηεο, ην είρε 

εκπλεπζζεί από ην ιάβαξν ησλ βπδαληηλώλ απηνθξαηόξσλ Κνκλελώλ, πνπ ήηαλ 

παξόκνην. ηηο 3 Απξηιίνπ, αλήκεξα ησλ Βαΐσλ, επαλαζηαηνύλ νη πέηζεο, πξώηεο από ηα 

ππόινηπα λεζηά. 
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Αληίγξαθν ηεο επαλαζηαηηθήο ζεκαίαο ηεο Μπνπκπνπιίλαο, 

πνπ ζπκβνιίδεη ηελ αλαγέλλεζε ηνπ Έζλνπο κε ηε βνήζεηα ηνπ Ναπηηθνύ. 

 

 Η Μπνπκπνπιίλα επηθεθαιήο κνίξαο πινίσλ πιέεη πξνο ην Ναύπιην θαη αξρίδεη ην 

λαπηηθό απνθιεηζκό ηνπ. Η απνβίβαζή ηεο ζηνπο Μύινπο ηνπ Άξγνπο καδί κε ηνπο 

θινγεξνύο ιόγνπο ηεο θαη ηνλ ελζνπζηαζκό ηεο, μεζήθσζαλ ηνπο Αξγείνπο, θάλνληαο ηνπο 

λα επηκείλνπλ ζηελ πνιηνξθία ηνπ Ναππιίνπ, ελόο θάζηξνπ απόξζεηνπ, απνηεινύκελνπ 

από ηξία θξνύξηα – ην Μπνύξηδη, ηελ Αθξνλαππιία θαη ην πεξίθεκν Παιακίδη – 

νπιηζκέλα ζπλνιηθά κε ηξηαθόζηα θαλόληα. 

 

 

Γκπαβούπα Ναςπλίος 



  Οη επηζέζεηο ηεο ελαληίνλ ηνπ Ναππιίνπ, ήηαλ κία  ζειίδα απαξάκηιινπ 

εξσηζκνύ.  

 Ο ηζηνξηθόο Οξιάλδνο αλαθέξεη γηα ηελ πξνζθνξά ηεο πξνο ηελ παηξίδα: “…ούηε 

πανηασού, ούηε και καθ’ όλαρ ηαρ εποσάρ αναθαίνονηαι εν ηαιρ επαναζηάζεζι γςναίκερ 

ηοιαύηαι, έκηακηον έσοςζαι ηον σαπακηήπα και άξιαι να κινήζωζι ηον θαςμαζμό ηος 

κόζμος.”  Έλαο άιινο δε ηζηνξηθόο, ν Ι. Φηιήκσλ, πεξηγξάθνληαο ηελ ηόικε θαη 

γελλαηόηεηα ηεο Μπνπκπνπιίλαο γξάθεη ηελ αλεπαλάιεπηε θξάζε όηη “…ενώπιον αςηήρ ο 

άνανδπορ ηζσύνεηο και ο ανδπείορ ςπεσώπη.” 

 
Σν ηειεπηαίν ραξηνλόκηζκα ησλ 50 δξαρκώλ. 

 Δθηόο ηεο πνιηνξθίαο ηνπ Ναππιίνπ, ε Μπνπκπνπιίλα παίξλεη κέξνο ζην λαπηηθό 

απνθιεηζκό ηεο Μνλεκβαζηάο θαη ηελ παξάδνζε ηνπ θάζηξνπ ηεο. Σα πινία ηεο, 

πνιηνξθνύλ ην Νεόθαζηξν ζηελ Πύιν θαη αλεθνδηάδνπλ ην Γαιαμείδη, κε θπβεξλήηεο ηα 

παηδηά ηεο θαη ηα αδέιθηα ηεο. Σα παιηθάξηα ηεο πνιεκνύλ ζην Άξγνο, ζηελ Σξίπνιε, ζηα 

Γεξβελάθηα. ηελ κάρε ηνπ Άξγνπο παξά ηνλ Υάξαδξν πνηακό (Ξεξηά), ζώκα νιίγσλ 

πεηζησηώλ πνιεκηζηώλ κε αξρεγό ηνλ γηό  ηεο Μπνπκπνπιίλαο, Γηάλλν Γηάλλνπδα, 

αληηζηάζεθε ζηηο δύν θαη πιένλ ρηιηάδεο Σνπξθναιβαλώλ κε επηθεθαιήλ ηνλ δηαβόεην γηα 

ηε βαξβαξόηεηα ηνπ, Βειή-κπέε, απεζηαικέλν ηόηε ηνπ Υνπξζίη παζά ηεο Σξίπνιεο, κε 

εληνιή ηελ εθθαζάξηζε ηεο Πεινπνλλήζνπ από ηνπο επαλαζηαηεκέλνπο Έιιελεο. 

 

Παιαηά ειαηνγξαθία Ναππιίνπ 



Η κάρε ήηαλ άληζε. Δθεί έπεζε σο πξαγκαηηθόο ήξσαο ν γηόο ηεο Μπνπκπνπιίλαο. Ωο 

άιινο Λεσλίδαο, όξκεζε πεδόο πάλσ ζηνλ έθηππν Βειή-κπέε ηνλ έξημε θάησ από ην 

άινγό ηνπ θαη ηνλ ηξαπκάηηζε κε ηελ ζπάζα ηνπ ζαλάζηκα. Δρζξηθό όκσο βόιη εθείλε ηε 

ζηηγκή, ηνλ θηύπεζε θαη ηνλ άθεζε λεθξό. Η ζπζία απηή ησλ πεηζησηώλ έδσζε ην ρξόλν 

ζηνλ άνπιν πιεζπζκό ηνπ Άξγνπο λα ηξέμεη πξνο ηνπο γύξσ ιόθνπο θαη λα ζσζεί. 

Λίγεο κέξεο πξηλ από ηελ πηώζε ηεο Σξίπνιεο ε Μπνπκπνπιίλα θαηαθηάλεη έθηππε 

καδί κε ηνπο πεηζηώηεο ηεο, ζην ειιεληθό ζηξαηόπεδν έμσ από ηελ πόιε. ινη ηελ 

ππνδέρνληαη κε ελζνπζηαζκό. Δθεί ζπλαληά ηνλ Κνινθνηξώλε. 

 

Η ζκαλιζηή πιζηόλα ηηρ Μποςμποςλίναρ 

Αηζζήκαηα αιιεινζεβαζκνύ θαη θηιίαο αλαπηύζζνληαη κεηαμύ ηνπο θαη ζε ηέηνην 

ηζρπξό βαζκό, ώζηε αξγόηεξα ζπγγελεύνπλ παληξεύνληαο ηα δύν παηδηά ηνπο, Πάλν 

Κνινθνηξώλε θαη Διέλε Μπνύκπνπιε. Παίξλεη κέξνο σο ηζάμηα κε ηνπο άιινπο 

νπιαξρεγνύο ζηα πνιεκηθά ζπκβνύιηα θαη ηηο απνθάζεηο. Σεο απνλέκεηαη ν ηίηινο 

ηεο Καπεηάληζζαο θαη ηεο Μεγάιεο Κπξάο. Μεηά ην ζάλαηό ηεο, νη Ρώζνη ηεο απνλέκνπλ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο Ναπάξρνπ, έλαλ ηίηιν κε παγθόζκηα κέρξη ζήκεξα κνλαδηθόηεηα γηα 

γπλαηθεία κνξθή.  

ηηο 11 επηεκβξίνπ ηνπ 1821 γίλεηαη κεηά από πνιηνξθία ε Άισζε ηεο Σξηπνιηηζάο. 

Σελ πηώζε ηεο πόιεο αθνινπζεί κεγάιε ζθαγή πνπ θξάηεζε ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λύρηεο, 

ε νπνία γηα πνιινύο μέλνπο ηζηνξηθνύο ήηαλ αδηθαηνιόγεηε θαη πνπ είρε αξγόηεξα ζαλ 

αληίπνηλα ηε ζθαγή ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Υίνπ από ηνπο Σνύξθνπο. θαγή πνπ ηα αίηηά ηεο, 

πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ζηελ επί ζρεδόλ 400 ρξόληα ηπξαλλία, ζεξησδία θαη βαξβαξόηεηα 

ηνπ θαηαθηεηή. Σξηάληα ρηιηάδεο θαηά ηνπο ηζηνξηθνύο νη λεθξνί, γεκίδνπλ ηνπο δξόκνπο 

θαη ηα ζηελά. Σν αίκα ξέεη πνηάκη. Δλ κέζσ ηεο θνβεξήο ζθαγήο θαη αληάξαο, ε 

Μπνπκπνπιίλα θαηαθέξλεη θαη ζώδεη κόλε ηεο ην ραξέκη ηνπ Υνπξζίη. Απηό έγηλε κεηά 

από παξάθιεζε ηεο ζπδύγνπ ηνπ Υνπξζίη, πξνο ηελ Μπνπκπνπιίλα, ιίγν πξηλ ηελ πηώζε 

ηεο πόιεο, γηα ηηο δσέο ησλ γπλαηθώλ θαη παηδηώλ ηνπ ραξεκηνύ. Λέγεηαη κάιηζηα όηη κε 

ηελ πξάμε ηεο απηή, ε Μπνπκπνπιίλα θξάηεζε ηελ ππόζρεζε πνπ έδσζε ην 1816 ζηε 



Βαιηδέ νπιηάλα ζηελ  Κσλζηαληηλνύπνιε, όηαλ εθείλε θαηάθεξε λα ζώζεη ηελ 

πεξηνπζία ηεο Λαζθαξίλαο από ηε δήκεπζε. Η Μπνπκπνπιίλα ηεο είρε ηόηε ππνζρεζεί όηη 

εάλ πνηέ θάπνηα Σνπξθάια δεηνύζε ηε βνήζεηά ηεο, ζα έθαλε θαη απηή όηη θαιύηεξν 

κπνξνύζε. 

Μεηά ηελ πηώζε ηνπ Ναππιίνπ ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ηνπ 1822, ε Μπνπκπνπιίλα 

εγθαζίζηαηαη εθεί γηα πεξίπνπ δύν ρξόληα, ζε θιήξν γεο πνπ ηεο παξαρσξείηαη από ην 

θξάηνο ζαλ αληάιιαγκα ησλ ππεξεζηώλ ηεο πξνο ην έζλνο. Πξνο ηα ηέιε ηνπ 1824 ε ρώξα 

ζπαξάδεηαη από ηα δεηλά ηνπ δεύηεξνπ θαη θαηαζηξνθηθόηεξνπ εκθπιίνπ. Η θπβέξλεζε 

ησλ Καπεηαλαίσλ ησλ λεζηώλ (θπβέξλεζε Κνπληνπξηώηε) ππεξηζρύεη ηνπ πλαζπηζκνύ 

ησλ Κνηδακπάζεδσλ θαη ησλ ηξαηησηηθώλ ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ο Πάλνο Κνινθνηξώλεο, 

ηόηε θξνύξαξρνο ηνπ Ναππιίνπ δνινθνλείηαη θαη ν ίδηνο ν Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο 

ζπιιακβάλεηαη θαη θαηόπηλ θπιαθίδεηαη κε άιινπο νπιαξρεγνύο ζηνλ Πξνθήηε Ηιία, 

κνλαζηήξη ηεο Όδξαο. 

Η Μπνπκπνπιίλα αληηδξά ζηε ζύιιεςε ηνπ Κνινθνηξώλε θαη δεηά ηελ απνθπιάθηζή 

ηνπ. Κξίλεηαη επηθίλδπλε από ην θπβεξλόλ θόκκα θαη ζπιιακβάλεηαη δύν θνξέο από ην 

Τπνπξγείν Αζηπλνκίαο κε εληνιή λα θπιαθηζηεί. Έγγξαθε δηακαξηπξία ηεο, ππάξρεη ζηα 

Γεληθά Αξρεία ηνπ θξάηνπο πξνο ην ηόηε Βνπιεπηηθό ώκα. Σειηθά ε Μπνπκπνπιίλα 

ζρεδόλ εμνξίδεηαη ζηηο πέηζεο, αθνύ ράλεη θαη ηνλ θιήξν γεο πνπ ηεο είρε παξαρσξήζεη 

ην θξάηνο ζην Ναύπιην. 

Ο Φεβξνπάξηνο ηνπ 1825 βξίζθεη ηε Μπνπκπνπιίλα λα δεη ζην ζπίηη ηεο ζηηο πέηζεο, 

άλεπ ζρεδόλ πεξηνπζίαο, πηθξακέλε κε ηηο έξηδεο ησλ πνιηηηθώλ θαη ηελ έθβαζε ηνπ 

αγώλα. ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ απνβηβάδεηαη ζρεδόλ αλελόριεηνο ζηελ Πεινπόλλεζν ν 

Ικπξαήκ κε 4.400 άληξεο, δύλακε πνπ νη Έιιελεο επθνιόηαηα κπνξνύζαλ λα 

θαηαηξνπώζνπλ εάλ δελ ζπαξάζζνληαλ ηόηε κεηαμύ ηνπο από ηνλ δεύηεξν εκθύιην 

πόιεκν. Η δύλακε απηή ηνπ Ικπξαήκ, ήηαλ ην πξνγεθύξσκα ηεο θύξηαο εηζβνιήο πνπ 

αθνινύζεζε θαη είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλαθαηάιεςε από ηνπο Σνύξθνπο ηνπ 

κεγαιύηεξνπ θαη πάιη κέξνπο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηε ζθαγή θαη ηπξαλλία ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο γηα ζρεδόλ αθόκε ηξία ρξόληα. Μεηά ηελ απνβίβαζε ηνπ Ικπξαήκ, νη 

πνιηηηθνί ηξνκνθξαηεκέλνη βγάδνπλ ηνλ Κνινθνηξώλε από ηελ θπιαθή θαη ηνπ 

αλαζέηνπλ ηελ αξρηζηξαηεγία. 

 



       

Αλακλεζηηθό κεηάιιην Κνπήο 1930 

Η θηινπαηξία ηεο Μπνπκπνπιίλαο ππεξηζρύεη όισλ ησλ άιισλ ζπλαηζζεκάησλ ηεο, 

ηεο πηθξίαο ηεο δειαδή, θαη ελώ θάλεη πάιη πξνεηνηκαζίεο γηα λα ιάβεη κέξνο ζηνλ 

θαηλνύξγην αγώλα ελαληίνλ ηνπ Ικπξαήκ, έξρεηαη ην αλαπάληερν ηέινο ηεο. Η ειηνθακέλε 

θόξε ηεο ζάιαζζαο πέθηεη λεθξή από πεηζηώηηθν βόιη, ζηηο 22 Μαΐνπ 1825 ζην ζπίηη ηνπ 

πξώηνπ άληξα ηεο, ηνπ  Γηάλλνπδα. Αηηία; Μηα ινγνκαρία ηεο κε άηνκα από ηελ 

νηθνγέλεηα Κνύηζε, ιόγσ ηεο απαγσγήο ηεο θόξεο ηνπ Υξηζηόδνπινπ Κνύηζε, Δπγελίαο, 

από ηνλ γην ηεο Μπνπκπνπιίλαο Γεώξγην Γηάλλνπδα. Σα ζθιεξά θαη ακείιηθηα ιόγηα ηεο 

Καπεηάληζζαο είλαη αξθεηά γηα λα νπιίζνπλ ηειηθά ην ρέξη, ηνπ αγλώζηνπ ιόγσ ζθόηνπο, 

δνινθόλνπ. 

 

Η θόγρε κε ηελ νζηενζήθε ησλ ιεηςάλσλ 

ηεο Μπνπκπνπιίλαο, πνπ βξίζθεηαη ζην Μνπζείν ησλ πεηζώλ 



Ήηαλ ινηπόλ ηξαγηθό θαη άδνμν ην ηέινο απηήο ηεο γπλαίθαο πνπ κέζα ηεο μερείιηδε, 

πην ηζρπξή από όια ηα άιια, ε αγάπε γηα ηελ παηξίδα. Σν όλνκά ηεο ηνπ νπνίνπ ε θήκε 

απιώζεθε ζε όιν ηνλ θόζκν θαη ζπλδέζεθε ηόζν κε ηελ  πνιηνξθία ηνπ Ναππιίνπ, αληερεί 

αθόκα επάλσ από ηνλ θξόην ησλ ηειεβόισλ. 

ξζηα επάλσ ζην θαξάβη ηεο, άθνβε θαη αηξόκεηε κε αζηξαπνβόιν βιέκκα, δείρλεη 

ζηνπο λαύηεο ηεο ηα νρπξώκαηα ηνπ Ναππιίνπ, ηνπο παξνξκά ζε έθνδν θαη κε ηε ζεξκή 

βαξηά θσλή ηεο δηαηάζεη ην ππξ θαηά ησλ θξνπξίσλ. 

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Επί γενεέρ απόγονοι ηηρ Μποςμποςλίναρ ςπηπέηηζαν πιζηά ηην παηπίδα μέζα 

από ηιρ ηάξειρ ηος Πολεμικού ναςηικού. Ένηεκα καηεςθείαν απόγονοί ηηρ ςπήπξαν 

ανώηεποι αξιωμαηικοί. Δύο από αςηούρ αποζηπαηεύθηκαν με ηο βαθμό ηος 

ςποναςάπσος και άλλοι δύο με ηο βαθμό ηος ναςάπσος. Τπειρ από αςηούρ 

αζσολήθηκαν απγόηεπα με ηην πολιηική και ςπηπέηηζαν ωρ βοςλεςηέρ και ςποςπγοί. 

Υπήπξε εποσή ζηιρ απσέρ ηος 1900, πος ςπηπεηούζαν 7 Μποςμποςλαίοι αξιωμαηικοί 

ζηο Πολεμικό Ναςηικό. 

 



 

Άπνςε ηνπ αξρνληηθνύ ηεο Μπνπκπνπιίλαο 

Σν αξρνληηθό ηεο εξσίδαο παξέκεηλε πάληνηε ζηελ νηθνγέλεηα Μπνύκπνπιε θαη ν 

ησξηλόο ηνπ ηδηνθηήηεο, Φίιηππνο  Γεκεξηδήο-Μπνύκπνπιεο, ην κεηέηξεςε ην 1991 ζε 

κνπζείν. Με ηελ θίλεζε απηή εμαζθάιηζε θάπνην εηήζην εηζόδεκα γηα ηελ αληηκεηώπηζε 

ηεο πνιπδάπαλεο αιιά αλαγθαίαο επηζθεπήο ηνπ θηηξίνπ. Αιιά ην πιένλ ζπνπδαηόηεξν, 

είλαη ε δηάδνζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ζξπιηθήο Μπνπκπνπιίλαο ζε ρηιηάδεο Έιιελεο θαη 

μέλνπο επηζθέπηεο. 

Η πνιπηάξαρε δσή ηεο αο κείλεη παληνηηλό θσο ζηηο ζθηέο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. 

Από την ιστοσελίδα του Μουσείου Μπουμπουλίνας, Σπζτσες 
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