
200 χρόνια από την επανάσταση του 1821

Η ιστορία συνεχίζεται…

Μία μόνο λέξη είναι το νόημα του 1821: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Με αφορμή την επέτειο των

200 χρόνων από την επανάσταση του 1821, η Βιβλιοθήκη του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α. Δήμου

Παλαμά παρουσιάζει και προτείνει βιβλία για παιδιά και ενήλικες που αναφέρονται

σε αυτήν την ιστορική περίοδο, τα οποία και υπάρχουν διαθέσιμα.

Οι  Έλληνες  επαναστάτες  όπως  ο  Θεόδωρος  Κολοκοτρώνης,  ο  Κωνσταντίνος

Κανάρης, ο Αθανάσιος Διάκος, η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, επαναστάτησαν για να

δημιουργήσουν  ένα  ελληνικό  κράτος  που  θα  περιλάβει  σε  καθεστώς  ελευθερίας

όλους τους Έλληνες.

Η Ελλάδα, αυτό το μικρό έθνος των μεγάλων αγωνιστών, κατάφερε χύνοντας ως

και την τελευταία ρανίδα του αίματός της να κερδίσει την ελευθερία της, την οποία

καλούμαστε να συνεχίζουμε.

Από κρότον οργάνων βουίζει

της Γραβιάς το βουνόν αντικρύ,

λάμπουν όπλα χρυσά και λερή

φουστανέλλα μαυρίζει.

Προς το χάνι χορός κατεβαίνει 

απ’ οδόν ελικώδη λοξήν

και φλογέρα με ήχον οξύν

χορού άσμα σημαίνει.

Οδυσσεύς ο ταχύπους ηγείται

του μαχίμου εκείνου χορού

και εγκύμων σκοπού τολμηρού

προς το χάνι κινείται.



Εκεί δε τον χορόν διαλύει

κλει την θύραν και ούτω λαλεί:

η πατρίς εδώ μας καλεί

στρατιώται ανδρείοι!

………………………………

Εκατόν δεκοκτώ ήσθε όλοι,

και εδαμάσατε τόσους εχθρούς,

δύο μόνον δ’ αφήκε νεκρούς

των απίστων το βόλι.

ΤΟ ΧΑΝΙ ΤΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ (Γ.Χ.ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ)

Η ιστορία παραμένει ακλόνητη και μας θυμίζει τις θυσίες των ανδρείων προγόνων

μας  μέσα  από  διηγήσεις  σπουδαίων  λογοτεχνών  που  έντεχνα  κατέγραψαν  στο

πέρασμα του χρόνου.

Τα παρακάτω εξαιρετικά βιβλία της Βιβλιοθήκης του Δ.Ο.Π.Α.Π.Α. Δήμου Παλαμά

αποτελούν κομμάτι της ιστορία μας. Διασφαλίζουν δε, τη θαυμαστή ανάδειξη αυτών

των ιστορικών γεγονότων, ώστε οι μεγαλύτεροι ηλικιακά να θυμούνται και οι νεότεροι

να μαθαίνουν.

Το βιβλίο είναι ίσως το μόνο μέσο όπου ορισμένα είδη πληροφοριών μπορούν να

βρεθούν. Λίγοι είναι αυτοί που έχουν τη θέληση γι’  αυτό το ταξίδι  ζωής. Όσοι το

τολμήσουν, όμως, ανακαλύπτουν ότι αξίζει κάθε του βήμα. 

Επισκεφθείτε, λοιπόν, την Δημοτική Βιβλιοθήκη του Παλαμά. Αξίζει. Περισσότεροι

από 14.000 τίτλοι βιβλίων όλων των κατηγοριών, εκ των οποίων οι 56 είναι εντελώς

καινούριοι, είναι στη διάθεση των 2.000 εγγεγραμμένων μελών και όσων επιθυμούν

να εγγραφούν.

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή, 8:00 – 14:00

Η προσέλευση στο χώρο θα γίνεται τηρώντας τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα

προς αποφυγή της διασποράς της πανδημίας.



○ Ο Γέρος του Μοριά – εκδόσεις Μπίρη

○ Ο Ναύαρχος Μιαούλης – εκδόσεις Μπίρη

○ Κανάρης – εκδόσεις ΜΕΛΙΣΣΑ

○ Το 1821 χωρίς δάφνες και στέφανα – εκδόσεις ΙΩΛΚΟΣ

○ Μαντώ Μαυρογένη – Έκδοση Δήμου Μυκονίων

○ Οι Τούρκοι και εμείς – εκδόσεις ΦΥΤΡΑΚΗΣ Ο ΤΥΠΟΣ Α.Ε.

○ Το ’21 και η αλήθεια – εκδόσεις ΚΑΚΤΟΣ

○ Το θαύμα του 1821 – ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ

○ Στα χνάρια των Φιλικών – εκδόσεις άγκυρα

○ Ο ήρωας της Αλαμάνας – εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

○ Ρήγας Βελεστινλής - εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

○ Παπαφλέσσας - εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

○ Ο Μακρυγιάννης - εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

○ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης – εκδόσεις ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

○ Μαντώ Μαυρογένη - εκδόσεις ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

○ Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα - εκδόσεις ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

○ Ανδρέας Μιαούλης μια ζωή σαν παραμύθι – εκδόσεις Μίνωας

○ Παπαφλέσσας μια ζωή όλο φλόγα - εκδόσεις Μίνωας

○ Ανδρούτσος ο θρύλος της Γραβιάς – εκδόσεις ΣΤΡΑΤΙΚΗ
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