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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Εικονογράφηση
Ναταλία Καπατσούλια

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



Ανάμεσα στις γυναίκες που ξεσηκώθηκαν το ’21,

δυο απ’ αυτές ξεχώρισαν δικαιολογημένα. 

Απ’ τις Σπέτσες και τη Μύκονο με πάθος πολεμήσαν, 

την περιουσία τους ξοδέψαν κι όλους τους βοηθήσαν.

Σαν Αμαζόνες τις φαντάζονταν με το σπαθί στο χέρι, 

το θάρρος, την ανδρεία τους θαυμάσαν Έλληνες και ξένοι.

Ποιες είναι; 



Κωνσταντινούπολη

Ο Σταυριανός Πινότσης ήταν στη φυλακή κλεισμένος, 

με τον σουλτάνο τα ’χε βάλει κι ήταν καταδικασμένος. 

Μια μέρα όμως η γυναίκα του πήγε να τον επισκεφτεί, 

μωράκι είχε στην κοιλιά της κι ήθελε να του το πει.

Κι έτυχε τότε εκεί, στη φυλακή, να το γεννήσει, 

κορίτσι ήταν κι έμελλε μονάχη της να το αναστήσει! 

Λασκαρίνα είναι 
τ’ όνομά της!



Εύχομαι οι εχθροί να 
τρέμουν στ’ άκουσμά της!



΄

Οι ιστορίες της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας 
και της Μαντώς Μαυρογένους, δοσμένες με απλά, 

κατανοητά στιχάκια που βοηθούν το παιδί να κάνει την πρώτη 
γνωριμία με τις ζωές των δύο μεγάλων πρωταγωνιστριών 

της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. 
Áôßèáóç, ôñá÷éÜ, áññåíùðÞ ç μßá – ç ðéï μåãÜëç, 
åýèñáõóôç, åðéíïçôéêÞ êáé êáëëéåñãçμÝíç ç Üëëç,  

äåí äßóôáóáí íá ðéÜóïõí ôï êáõôü áôóÜëé,  
μéá åðï÷Þ ðïõ ïé ãõíáßêåò óêýâáí ôï êåöÜëé.  

Κωδ. μηχ/σης 12.424

… 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
• H ναυμαχία της Σαλαμίνας
• Ο Περικλής και ο Χρυσός Αιώνας
• Ο Μέγας Αλέξανδρος
• Κωνσταντινούπολη
• Η Ελληνική Επανάσταση του 1821
• Κωνσταντίνος Κανάρης
• Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

• Γεώργιος Καραϊσκάκης
• Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα – Μαντώ Μαυρογένους
• 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 ώς σήμερα
• Κυκλάδες, πετράδια στο Αιγαίο
• Κύπρος, από τον μύθο ώς σήμερα


