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Η Εθνική Αντίσταση ενάντια στους κατακτητές 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, γραμμένη με απλά, 
κατανοητά στιχάκια από τον Φίλιππο Μανδηλαρά 
ώστε να κινούν το ενδιαφέρον των αναγνωστών…

…με πολύχρωμη, καθαρή 
κι ανάλαφρη εικονογράφηση 

από τη Ναταλία Καπατσούλια…

...πληροφορίες στο τέλος του βιβλίου 
που βοηθούν στην κατανόηση 

του ιστορικού περίγυρου. 

Στην Ακρόπολη ανέβηκαν μια νύχτα σκοτεινή, 
για να κόψουν της σημαίας το χοντρό σκοινί. 
Οι φρουροί λίγο πιο κει έπιναν και μεθούσαν, 

για τη νίκη τους στην Κρήτη όλη νύχτα τραγουδούσαν.

Κωδ. μηχ/σης 12.398

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

• Ο Μέγας Αλέξανδρος
• Ο Λεωνίδας
• Ο Περικλής και ο χρυσός αιώνας
• Η μάχη του Μαραθώνα
• Σόλωνας ο σοφός νομοθέτης
• Κωνσταντινούπολη
• Κωνσταντίνος Κανάρης
• Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
• Γεώργιος Καραϊσκάκης
• Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου
• Το έπος του ’40
• Η Αντίσταση των Ελλήνων
• Η εξέγερση του Πολυτεχνείου

ISBN 978-960-569-502-6
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Δύσκολα χρόνια ήταν, κρύα, σκοτεινά, 

για μάχες και για πόλεμους άκουγες καθημερινά. 

Του Χίτλερ ο στρατός τη χώρα είχε πατήσει 

και τη σημαία των Ναζί παντού είχε αναρτήσει.

Έκαιγε όμως στα κρυφά η φλόγα για τη λευτεριά, 

αυτή ποθούσαν όλοι, στις θάλασσες και στη στεριά.

Δεν άργησε, λοιπόν, αντίσταση να οργανωθεί, 

ώστε η Ελλάδα σύντομα να ελευθερωθεί.



Απρίλη μπήκαν οι Ναζί στην άδεια Αθήνα, 

λίγοι τούς υποδέχτηκαν, θα ’ταν καμιά ντουζίνα.

Παραξενεύτηκαν αυτοί με τόση ησυχία, 

καθόλου δεν τους άρεσε αυτή η αδιαφορία. 

Πού είναι ο λαός;

Γιατί δε χαίρεται;

Γιατί δε μας υμνεί;

Γιατί δε γιορτάζει; 



Πήραν μετά και χώρισαν στα τρία την Ελλάδα…

Στα μπλε οι Ιταλοί...

Στα πράσινα οι Βούλγαροι...

Πάμε τώρα να κατακτήσουμε 
την Κρήτη!

Στα κόκκινα εμείς!
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