As Mulheres da Revolução Grega de 1821
Neste ano, a Grécia comemora o bicentenário de independência do Império
Otomano. Durante o mês de março, o Areté resgata um pouco da história
sobre a participação das mulheres nesse processo revolucionário. Muitas
dessas combatentes ficaram famosas, por sua liderança e doação de fortunas
à causa, enquanto outras permaneceram anônimas, dando suas vidas pelo
movimento libertário. Aqui, nossa homenagem a essas guerreiras.

Manto Mavrogenous
(Μαντϊ Μαυρογένουσ)
Nasceu em 1796, um pouco antes da Grande Revolução,
vindo a falecer em Paros, em julho de 1840.
Manto ingressou na revolução desde o início, em 1821,
dispondo de todas as suas propriedades para a causa. Foi
para Mykonos e incitou os habitantes contra os turcos,
com navios equipados às suas próprias custas. Lutou nas
Cíclades e, mais tarde, em Karystos, Fthiotida e Livadia.
Como falava francês, entre outras línguas, escreveu um
apelo às mulheres da França pedindo seu apoio à
população da Grécia.

Por seus feitos foi condecorada por Ioannis Kapodistrias
com o cargo de tenente-general.

Marigó Zarafopoula
(Μαριγϊ Ζαραφοποφλα)
Nasceu e morou em Tatavla, distrito de Istambul.
Ingressou na Sociedade dos Amigos (Φιλική Εταιρεία,
sociedade secreta de revolucionários gregos), no início
de 1821, e trabalhou como informante, em prol da
revolução, usando os contatos que tinha entre os
militares do governo turco.

Quando foi descoberta acabou fugindo para Hydra,
também rebelada, trazendo com ela uma grande soma
de dinheiro, que alocou para as necessidades da
revolução.
A contribuição de Zarafopoula para a revolução foi
certificada com documentos relevantes por vários chefes
importantes,
como
Gennaios
Kolokotronis,
Chatzichristos, Nikitaras e outros.

Laskarina "Bouboulina" Pinotsi
(Λαςκαρίνα “Μπουμπουλίνα” Πινότςη)
Laskarina "Bouboulina" Pinotsi (Istambul, 11 de maio de
1771 – Spetses, 22 de maio de 1825) foi talvez a mais
importante revolucionária grega de 1821. Ela e sua família
eram originalmente de Hydra.
Nasceu nas prisões de Constantinopla, quando a mãe Skevo
visitou seu marido, Stavrianos Pinotsis, preso pelos
otomanos por sua participação na Revolta de Orlof (17691770).
Após a morte do pai, ela e a mãe retornaram para Hydra. Casou-se duas vezes, aos 17 anos com Dimitrios
Giannouzas, de Spetses, e aos 30 anos com o armador e capitão Dimitrios Bouboulis, de Spetses. Ambos
foram mortos por piratas argelinos e deixaram para ela, no entanto, uma enorme fortuna em dinheiro, terras
e navios, que ela gastou inteiramente para comprar navios e equipamentos para a Revolução Grega.
Em 1816, o Império Otomano quis confiscar suas propriedades, mas como era bem relacionada, conseguiu
uma audiência com a mãe do sultão Mahmut II, Valide Sultana. A Sultana ficou impressionada com o caráter
de Bouboulina e convenceu o sultão a não persegui-la ou prendê-la.
Bouboulina se tornou membro da Sociedade dos Amigos de Istambul, e preparava secretamente navios para
a revolução grega, assim como comprava armas e as escondia em suas propriedades.

Psariani Garifalia Michalvei
(Γαρυφαλλιά Μιχάλβεη)
Psariani Garifalia Michalvei, ou Michalbei, foi
encontrada nos mercados de escravos do Império
Otomano, em Constantinopla, quando tinha sete
anos, vítima da destruição da ilha de Psara, em 20 de
junho de 1824.
Ela foi resgatada por um diplomata e comerciante
americano, que a enviou para os Estados Unidos aos
cuidados de seu pai.
Infelizmente, a pequena morreu aos 13 anos. Sua
história
inspirou
duas
obras
aclamadas
internacionalmente, a pintura "The Greek Girl“, de
Anne Hall, e possivelmente a escultura "The Greek
Slave“, de Hiram Power, entre outras obras.

Moscho Tzavela
(Μόςχω Τζαβέλλα)
Moscho Tzavela (1760-1803), foi uma típica
souliotissa, originária de Souli, no Épiro.
Esposa de Lambros Tzavelas, em 1792 a capitã
Tzavela liderou 400 souliotes na luta contra Ali
Pasha.
O heroísmo de Moscho foi imortalizado nas
canções folclóricas.
Após a destruição de Souli, Moscho seguiu a
estrada para Parga e de lá para as Ilhas Jônicas,
onde veio a falecer em 1803.

Domna Visvizi
(Δόμνα Βιςβίζη)
Domna Visvizi (1784-1850) nasceu em Ainos,
Trácia.
Participou ativamente da Revolução Grega,
juntamente com seu marido, Hatzi Antonis
Visvizis, nas operações navais da luta no Monte
Athos e nas ilhas de Lesvos e Samos.
Com a morte do marido, Domna Visvizi assume
a gestão do navio e continua suas atividades
na região de Évia.
Equipa e mantém o navio "Kalomira" com
dinheiro próprio durante três anos.

Elizabeth Ypsilantis
(Ελιζάβεθ Υψιλάντισ)
Μãe dos Ypsilantis, heróis de guerra e
primeiros revolucionários, foi chamada de
"Protomana dos Amigos“, e foi uma das
primeiras a financiar a revolução que estava
em andamento.
Em 16 de fevereiro de 1821, em sua mansão,
teve início a Sociedade dos Amigos, que se
reuniu para decidir o início da revolta.

A contribuição moral e material de Ypsilantis
foi de grande importância.

Hariklia Daskalaki
(Χαρίκλεια Δαςκαλάκη)

Hariklia Daskalaki lutou com grande
resistência no cerco dos turcos de 1866 ao
Mosteiro Arkadi, em Creta.
No episódio, 950 revoltosos foram sitiados,
dos quais sobreviveram aproximadamente
apenas 100.
Estava ao lado de seu filho, que acabou
falecendo na batalha. Ela, no entanto,
consegue escapar, refugiando-se em Atenas.
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