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Εικονογράφηση
Ναταλία Καπατσούλια

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ





Δύο αιώνες πριν, στην άκρη της Ευρώπης άναψε φωτιά, 

οι Έλληνες δεν θέλαν άλλο τον τίτλο του ραγιά*.

Άλλοι στη θάλασσα, άλλοι στα κάστρα, στα βουνά, 

πήραν πιστόλες και τουφέκια, ύψωσαν λάβαρα και οχυρά. 

Την τύχη τους απαίτησαν μόνοι τους να ορίζουν, 

παίρνουν του Σουλτάνου τα φιρμάνια* * και τα σκίζουν. 

Έτσι ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση.

* υπόδουλος
** διάταγμα



Αιώνες οι Έλληνες στον Σουλτάνο σκύβουν το κεφάλι, 

μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, απ’ την αρχή και πάλι. 

Μα δεν ήταν μόνο οι Έλληνες υπόδουλοι στους Οθωμανούς, 

παντού στον κόσμο υπήρχαν βασιλιάδες που εξουσίαζαν λαούς. 

Λίγοι εκείνοι, οι άλλοι οι πολλοί, 

κι όμως έμοιαζε να μην έχουνε φωνή!



Μέχρι που σκέφτηκαν άνθρωποι σοφοί, 

επιστήμονες, φιλόσοφοι, γραμματικοί, 

πως ο ένας με τον άλλο ίσοι πρέπει να ’ναι, 

κανείς να μην αφήνει να τον καβαλάνε. 

Ελεύθερος να νιώθει ώστε να κρίνει και ν’ αμφισβητεί, 

απ’ τα σκοτάδια του Μεσαίωνα ν’ απομακρυνθεί. 

Ο άνθρωπος, με λίγα λόγια, έχει δικαιώματα 

και δεν του πρέπει να τον ορίζουν της άγνοιας τα καμώματα!

Δικαιοσύνη 
για όλους!

Ισότητα!
Ελευθερία!Παιδεία 

για όλους!



Αυτά ακούγαν Έλληνες έμποροι και ναυτικοί, 

μαθαίναν και για επαναστάσεις στη Γαλλία και στην Αμερική, 

διαβάζαν και τον Θούριο του Ρήγα που ’χε πνοή επαναστατική, 

κι όταν γυρνούσαν στην πατρίδα, όλα τα σιγοκουβεντιάζαν, 

κρυφά και μυστικά τον ξεσηκωμό του έθνους σχεδιάζαν.

Ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, 
μονάχοι σαν λιοντάρια, στις ράχες, στα βουνά.



Ώσπου τρεις έμποροι ιδρύουν τη Φιλική Εταιρεία 

με στόχο να φέρουνε στους Έλληνες την ελευθερία. 

Κλέφτες κι αρματολοί που είχαν τα όπλα στα βουνά, 

δάσκαλοι, παπάδες που μαθαίναν γράμματα στα παιδιά, 

όλοι στην Εταιρεία γίναν μέλη μυστικά, 

έκαναν σχέδια και τα κρύβανε ευλαβικά. 



΄

Η ιστορία της Επανάστασης του 1821 χρόνο με τον χρόνο: 
οι αιτίες της, οι αφορμές, οι φωτεινές κι οι σκοτεινές στιγμές 
της. Δοσμένη με απλά, κατανοητά στιχάκια που βοηθούν το 

παιδί να κάνει την πρώτη γνωριμία με το γεγονός που στάθηκε 
η απαρχή της ίδρυσης του σύγχρονου ελληνικού κράτους…

Äýï áéþíåò ðñéí, óôçí Üêñç ôçò Åõñþðçò Üíáøå öùôéÜ, 
ïé ¸ëëçíåò äåí èÝëáí Üëëï ôïí ôßôëï ôïõ ñáãéÜ.
Ôçí ôý÷ç ôïõò áðáßôçóáí μüíïé ôïõò íá ïñßæïõí, 

ðáßñíïõí ôïõ ÓïõëôÜíïõ ôá öéñμÜíéá êáé ôá óêßæïõí.

Κωδ. μηχ/σης 12.405

… με πολύχρωμη εικονογράφηση 
από τη Ναταλία Καπατσούλια…

∆ιαβάστε επίσης 
τις εξαιρετικά 

πετυχημένες μας σειρές 

«Η πρώτη μου μυθολογία» 

«Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη»
«Η πρώτη μου Βίβλος» 

• Οι Ολυμπιακοί αγώνες 
• Σόλωνας ο σοφός νομοθέτης
• Η μάχη του Μαραθώνα
• Ο Λεωνίδας
• Ο Περικλής και ο Χρυσός Αιώνας
• Ο Μέγας Αλέξανδρος
• Κωνσταντινούπολη
• Η Ελληνική Επανάσταση του 1821
• Κωνσταντίνος Κανάρης

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

• Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
• Γεώργιος Καραϊσκάκης
• Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου
• Το έπος του ’40
• Η Αντίσταση των Ελλήνων
• Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
• Θεσσαλονίκη, πόλη στο σταυροδρόμι δύο κόσμων 
• Κρήτη, από τον Μίνωα ως σήμερα
• Κυκλάδες, πετράδια στο Αιγαίο 


