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Από μικρό παιδί  οι Ολυμπιακοί Αγώνες μου δημιουργούν έντονα το αίσθημα της 
συγκίνησης.

Ο πρώτος λόγος είναι ότι μου δίνεται η ευκαιρία να παρακολουθήσω αγωνίσματα με τα 
μεγαλύτερα ονόματα του αθλητισμού . Άλλος λόγος είναι η συμμετοχή τόσων πολλών και 
διαφορετικών χωρών από όλο τον κόσμο, που υπογραμμίζουν το ιδεώδες “Όλοι 
διαφορετικοί, όλοι ίσοι”, αλλά αυτό που κάνει την τριτοδεσμίτικη καρδιά μου να ριγήσει,
 είναι η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στη σύγχρονη ιστορία οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι μια υπερπαραγωγή γιορτή του 
αθλητισμού. Η αίγλη που έχουν όμως και η ουσία τους κρύβεται αλλού. Κρύβεται στην 
ιστορία τους, που τη θέλουν να ξεκινά από τη μυθολογία και τους Άθλους του Ηρακλή και 
φτάνει μέχρι τα σύγχρονα χρόνια.

Σε λίγους μήνες θα ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2016 και θα είναι όμορφο να 
τους παρακολουθήσουμε μαζί με τα παιδιά. Θα είναι ακόμη πιο υπέροχο, εάν τα παιδιά 
έχουν συνειδητοποιήσει σε ένα βαθμό τη σημασία αυτών των αγώνων. 
Πώς μπορεί ένα μικρό παιδί να μάθει για την ιστορία των αγώνων και την αξία που έχουν; 
Φυσικά και εμείς μπορούμε να τα διηγηθούμε όλα αυτά.

Τί εννοείτε, ότι  εμείς δεν θυμόμαστε όλα τα γεγονότα ακριβώς;…Nαι….. Έχετε δίκιο.
Δεν τα θυμόμαστε όλα και είναι (σχεδόν) σίγουρο, ότι θα πρέπει να κάνουμε μία μελέτη 
προηγουμένως και να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτή την αφήγηση ενδιαφέρουσα.

Κι όμως υπάρχει ένας διασκεδαστικός τρόπος για αυτή τη γνωριμία με την ιστορία των 
Ολυμπιακών αγώνων κι όταν λέω διασκεδαστικός, το εννοώ.

Στο παιδικό βιβλίο, που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος “Οι Ολυμπιακοί 
Αγώνες  “  , ο Φίλιππος Μανδηλαράς με στιχάκια διηγείται την ιστορία των αγώνων και σε 
συνδυασμό με την πολύχρωμη και χιουμοριστική εικονογράφηση από τη Ναταλία 
Καπατσούλια η εξιστόρηση γίνεται απολαυστική. 

Όταν το ξεφυλλίζω νιώθω αυτό που συστήνει  η ψυχολογία για την προσέγγιση των μικρών
παιδιών, πως  όταν θέλεις να πλησιάσεις ένα μικρό παιδί και να το κάνεις να νιώσει άνετα 
μαζί σου, χαμηλώνεις στο ύψος του, το κοιτάς στα στα μάτια και του μιλάς απλά αλλά 
βρίσκοντας έναν ενδιαφέρον τρόπο, για να κερδίσεις την προσοχή του. Με αυτό τον τρόπο 
μπορεί να μάθει τα πιο πολύπλοκα και τα πιο  μεγάλα θέματα, όπως η τεράστια ιστορία 
των Ολυμπιακών Αγώνων, κάτι που πετυχαίνει ο Φίλιππος Μανδαλαράς με αυτό το 
παιδικό βιβλίο “Οι Ολυμπιακοί Αγώνες”. 

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικία από 5 ετών, παιδιά προσχολικής και 
πρωτοσχολικής ηλικίας, σε μία γλώσσα προσιτή με λιτό κείμενο, με ομοιοκαταληξία κάτι 
που το κάνει πραγματικά διασκεδαστικό. Θα το απολαύσετε κι εσείς δηλαδή. 

Το  “Οι Ολυμπιακοί Αγώνες” του Φίλιππου Μανδηλαρά  είναι το νέο βιβλίο της 
σειράς“Η πρώτη μου Ιστορία”, μιας σειράς βιβλίων με την ίδια φιλοσοφία μέσα από την 
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οποία τα παιδιά έρχονται σε επαφή με την Ιστορία με πολύ ευχάριστο τρόπο κι έτσι 
μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, για να την αγαπήσουν.

Γιατί η ιστορία είναι πραγματικά ενδιαφέρουσα και όχι απλή καταγραφή γεγονότων (βγήκε 
η τριτοδεσμίτισσα πάλι από μέσα μου).
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