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H ιστορική γνώση
είναι το μέσον
για την αναγέννηση
ενός έθνους!

Mεγάλες Ώρες της Ιστορίας μας 8+

Τα παιδικά και τα ηρωικά τους χρόνια
Μία σειρά για τους σημαντικότερους ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 1821. Μέσα
από τις αφηγήσεις των συγγραφέων αναδύεται το ιστορικό ανάγλυφο αυτής της σημαντικής
περιόδου για τους Έλληνες που κατάφεραν να αποτινάξουν τον τούρκικο ζυγό, μετά από
400 χρόνια σκλαβιάς, κρατώντας ζωντανές τις παραδόσεις, τη γλώσσα, την πίστη τους, μα
πάνω απ’ όλα την εθνική τους ταυτότητα.

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
Κείμενα: Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου | Εικόνες: Μιχάλης Λουκιανός
«Κολοκοτρώνα! Κολοκοτρώνα!» έτσι λέγανε τα τουρκάκια, στα βάθη της Ασίας και το αίμα τους
πάγωνε.
Με αυτή τη φράση ξεκινά το έργο του «Ο Γέρος του Μοριά», ο Σπύρος Μελάς, θέλοντας να
τονίσει την εντύπωση που προκαλούσε και μόνο το άκουσμα του ονόματος του μεγάλου μας
ήρωα στους αντιπάλους του.
Οι Έλληνες τον αποκαλούσαν «Καπετάνιο» ή «Γέρο», με το θάρρος που τους έδινε η αγάπη, ο
σεβασμός και η τρυφερότητα μαζί, για τον άνθρωπο που γέμιζε τις καρδιές τους με κουράγιο
και κράτησε άσβηστη τη φλόγα της ελπίδας με τη μνημειώδη φράση του: «Ο Θεός υπόγραψε
την ελευθερία της Ελλάδας, και δεν παίρνει την υπογραφή του πίσω».
25001 | 978-960-547-527-7 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21x29 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες: 40 | Λ.T.: 9,90€

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα
Κείμενα: Αναστασία Δ. Μακρή | Εικόνες: Εύα Καραντινού
Τα κατορθώματα της Μπουμπουλίνας, της μεγαλύτερης Ελληνίδας ηρωίδας την περίοδο της
Επανάστασης του 1821, είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ιστορίας του έθνους και της
πατρίδας μας.
Το μεγαλύτερο όνειρο του κοριτσιού που γεννήθηκε στο βρόμικο πάτωμα της φυλακής, όπου
είχαν φυλακίσει οι Οθωμανοί τον πατέρα της, ήταν η απελευθέρωση των Ελλήνων από τον
Οθωμανικό ζυγό. Για τον σκοπό αυτό διέθεσε όλη την περιουσία της, αγωνιζόμενη με ξεχωριστό και πρωτόφαντο σθένος για γυναίκα, με τα καράβια της, στο πλευρό μεγάλων ηρώων.
Η φήμη της Μπουμπουλίνας ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο κι έγινε σύμβολο γενναιότητας και
θάρρους.
25005 | 978-960-547-531-4 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21x29 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες: 40 | Λ.T.: 9,90€

Νικηταράς
Κείμενα: Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου | Εικόνες: Μιχάλης Λουκιανός
Μετά την πτώση της Τριπολιτσάς, σωροί ήταν τα χρυσάφια και τα μεταξωτά που άφηναν πίσω
τους οι πανικόβλητοι Τούρκοι φεύγοντας.
Όλοι θέλησαν να πάρουν από κάτι, γιατί ήταν στερημένοι από τα πάντα.
Ένας μόνο δεν άπλωσε το χέρι του για να πάρει το παραμικρό: Ο Νικηταράς!
Τα ρούχα του κρέμονταν επάνω του σκισμένα και λερωμένα. Μα εκείνος έφυγε όπως ήρθε, με
τα χέρια άδεια. Και πέθανε ζητιανεύοντας στον Πειραιά!
25002 | 978-960-547-528-4 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21x29 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες: 40 | Λ.T.: 9,90€

Mεγάλες Ώρες της Ιστορίας μας 8+

Κωνσταντίνος Κανάρης
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου | Εικόνες: Εύα Καραντινού
Ο Κανάρης δεν εντυπωσίαζε με την πρώτη ματιά.
Όλοι τον φαντάζονταν σαν έναν πελώριο άντρα, μεγαλόσωμο σαν τον Ηρακλή.
Στην πραγματικότητα όμως, ήταν ένας τόσος δα άνθρωπος. Μεγάλη ήταν η ψυχή του και η
καρδιά του ήταν λιονταριού καρδιά.
«Ο Ψαριανός!» έλεγαν κι έτρεμαν οι αντίπαλοί του, από τον ναύαρχο μέχρι τον τελευταίο ναύτη
και παρακαλούσαν τον Αλλάχ να μη βρεθεί στην πλώρη τους.
25004 | 978-960-547-530-7 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21x29 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες: 40 | Λ.T.: 9,90€

Ανδρέας Μιαούλης
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου | Εικόνες: Εύα Καραντινού
Ανδρέας Μιαούλης, ο ήρωας με την ατσάλινη θέληση και τα σακατεμένα πόδια, παραμερίζοντας το πρόβλημά του κάθε φορά που το απαιτούσαν οι περιστάσεις, έγινε θρύλος και κυρίαρχος των θαλασσών, κατατρόπωσε πανίσχυρους εχθρούς και κέρδισε τον σεβασμό των πιο
σημαντικών πλοιάρχων της εποχής του.
Οι άνδρες του, τιμώντας την ανδρεία και τα κατορθώματά του, μετά από κάθε νίκη συνήθιζαν
να τραγουδούν:
«Να ’ταν δυο σαν τον Μιαούλη / καίγαν την αρμάδα ούλη!»
25003 | 978-960-547-529-1 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21x29 | Εξώφυλλο: Σκληρό | Σελίδες: 40 | Λ.T.: 9,90€

Ιστορικό μυθιστόρημα 9+

Ελευθερία ή θάνατος
Ο σπόρος φυτρώνει

Αγγελική Νικολοπούλου | Εικόνες: Εύα Καραντινού
Ο Φώτης Παναγόπουλος είναι ο φανταστικός ήρωας που έπλασε η συγγραφέας για να μεταφέρει στις σελίδες του έργου της την ατμόσφαιρα αυταπάρνησης και αγωνιστικού πνεύματος της
εποχής, που στάθηκε προάγγελος της μεγάλης επανάστασης του 1821.

Α΄

26112 | 978-960-547-532-1
Σχήμα: 15χ23 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες: 208 | Λ.T.: 9,90€

Βραβείο
Ιστορικού

Μυθιστορήματος

Μιλώντας με τους ήρωες του 1821
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου | Εικόνες: Εύα Καραντινού
Το βιβλίο «Μιλώντας με τους ήρωες του 1821», παρακολουθεί την Επανάσταση από την πρώτη
στιγμή. Μιλά με ειλικρίνεια για τις δυσκολίες του ξεκινήματος, για τις νίκες και για τις ήττες, για
τη θέληση των οπλαρχηγών και του λαού για ελευθερία ή θάνατο, για την εμπλοκή των ξένων
δυνάμεων στην υπόθεση και αναδεικνύει τις συνέπειες του διχασμού σε κάθε μεγάλο βήμα
των λαών.
26111 | 978-960-547-402-7
Σχήμα: 14,5χ23 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες: 336 | Λ.T.: 12,90€

Ιστορικό μυθιστόρημα 9+

Στα χνάρια των Φιλικών
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου | Εικόνες: Εύα Καραντινού
Ακολουθώντας «Τα χνάρια των Φιλικών», μέσα από την «Πόρτα του Χρόνου και της Ιστορίας»,
ο Νικόλας –και μαζί του ο αναγνώστης– γνωρίζει από κοντά τους μεγάλους πρωτεργάτες της
λευτεριάς μας, από την παιδική τους ηλικία.
Γεύεται την πίκρα της σκλαβιάς τους, μοιράζεται τον φόβο και τον κατατρεγμό τους από τους
τυράννους και παίρνει μαζί τους τον δρόμο του ξεριζωμού και της ξενιτιάς.
Και έχοντας έτσι συμμεριστεί την πικρή παιδική τους ηλικία, μπορεί να κατανοήσει –όταν τους
ξανασυναντά, άντρες πια μα πάντα σκλάβους και ξενιτεμένους– πώς μπόρεσαν εκείνοι οι απλοί
άνθρωποι να τολμήσουν ό,τι δεν μπόρεσαν οι ισχυροί και οι μεγάλοι της εποχής τους: Να ορθώσουν το ανάστημά τους στον κατακτητή, να βάλουν φωτιά στα μπαρούτια και στις ψυχές των
ραγιάδων και να φέρουν την πολυπόθητη Λευτεριά στην πατρίδα μας.
26110 | 978-960-234-573-3
Σχήμα: 14,5χ23 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες: 246 | Λ.T.: 10,90€

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Θεοδώρα Λούφα-Τζοάννου | Εικόνες: Εύα Καραντινού
Ο Κωνσταντίνος Δραγάσης Παλαιολόγος, ο τελευταίος Αυτοκράτορας, ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, δε χρειάζεται ιδιαίτερη
εισαγωγή και παρουσίαση. Είναι πάντα ο θρύλος της φυλής, που τον φέρει στην ψυχή του από γεννησιμιού
του κάθε Έλληνας.
Είναι το μεγάλο παραμύθι που παρηγόρησε
και μεγάλωσε γενιές και γενιές και που δε θα
πάψει να συγκινεί και να συναρπάζει όσο ο
χρόνος και η λήθη αδυνατούν να θαμπώσουν την ιστορική μας μνήμη.
26106 | 978-960-234-263-3
Σχήμα: 14,5χ23 | Εξώφυλλο: Μαλακό |
Σελίδες: 184 | Λ.T.: 9,90€

Κωνσταντίνος Παλαιολόγος
Ο τελευταίος αυτοκράτορας

Αγαπώ την Ιστορία 5+

Δημήτρης Βαρβαρήγος | Εικόνες: Εύα Καραντινού
Το 1449, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος στέφεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Ο λαός τον υποδέχτηκε με ανακούφιση. Ήλπιζε πως με τη σωστή διοίκηση του νέου αυτοκράτορα, το Bυζάντιο
θα ευημερούσε και πάλι. Ο Παλαιολόγος, πράγματι οργάνωσε το κράτος κάτω από την απειλή
του φιλόδοξου Μωάμεθ B΄, που είχε στόχο να κυριεύσει την Κωνσταντινούπολη. Με αναρίθμητο και καλά εξοπλισμένο στρατό, ο Μωάμεθ αρχίζει τις επιθέσεις. Οι λιγοστοί Έλληνες όμως
πολεμούν και αμύνονται σαν λιοντάρια. Στις 29 Μαΐου του 1453, με μαζική επίθεση η Πόλη
πέφτει και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος γίνεται ο τελευταίος αυτοκράτορας.
Tο βιβλίο περιέχει δραστηριότητες και παιχνίδια που βοηθούν τον μικρό αναγνώστη να εμπεδώσει βασικά στοιχεία της ιστορίας,
27251 | 978-960-547-020-3 | Εικονογράφηση: Έγχρωμη
Σχήμα: 21χ27,5 | Εξώφυλλο: Μαλακό | Σελίδες: 32 | Λ.T.: 4,80€

