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Πλούσιο ’ναι το νησί, από τη θάλασσα ζωσμένο, 

πανώριο κι υπερήφανο, μα και βασανισμένο. 

Εδώ αναστήθηκαν θεοί, ήρωες και γενναίοι, 

τους τραγουδάνε στα βουνά ως σήμερα οι νέοι. 

Άμα το δεις από ψηλά, σαν γέφυρα σου μοιάζει, 

Ευρώπη, Ασία, Αφρική στον χρόνο συνταιριάζει!  

Ποιο είναι το νησί; 



Η ιστορία μας ξεκινάει από τα Μέγαρα, στην Αττική, 

όταν η πόλη ήτανε πλούσια και δυνατή. 

Τότε ο Βύζας βάζει πλώρη για την Ανατολή, 

χρησμό έχει πάρει – δε δέχεται αναβολή. 

Κάποιοι λένε πως φταίει η γεωγραφική της θέση, 

ανάμεσα στις τρεις ηπείρους έτσι όπως έχει δέσει... 

Άλλοι μιλάνε για το κλίμα της, όπου η φύση όλο γελάει 

κι απ’ τα ψηλά βουνά στη θάλασσα κρύο νερό κυλάει... 

Κι άλλοι, πάλι, λένε για τις ακρογιαλιές, για τις ελιές και τα αμπέλια, 

τα βότανα, τα φρύγανα, τα στάχια και τα μέλια...



Όπως και να ’χει, πάντως, ο τόπος αυτός κατοικήθηκε 

πρώτη φορά οχτώ χιλιάδες χρόνια πριν κι από τότε 

δεν έμεινε ποτέ ακατοίκητος, ποτέ σιωπηλός! 



΄

Η ιστορία της Κρήτης από τον μυθικό βασιλιά Μίνωα 
ως σήμερα, δοσμένη με απλά, διασκεδαστικά στιχάκια 
που βοηθούν το παιδί να κάνει μια πρώτη γνωριμία 
με το νησί και τον πολιτισμό του, που εξακολουθεί 

να σημαδεύει τη μεριά αυτή της Μεσογείου... 
Åäþ áíáóôÞèçêáí èåïß, Þñùåò êáé ãåííáßïé,

ôïõò ôñáãïõäÜíå óôá âïõíÜ ùò óÞμåñá ïé íÝïé.
¢μá ôç äåéò áðü øçëÜ, óáí ãÝöõñá óïõ μïéÜæåé,
Åõñþðç, Áóßá, ÁöñéêÞ óôïí ÷ñüíï óõíôáéñéÜæåé!

• Οι Ολυμπιακοί αγώνες 
• Σόλωνας ο σοφός νομοθέτης
• Η μάχη του Μαραθώνα
• Ο Λεωνίδας
• Ο Περικλής και ο Χρυσός Αιώνας
• Ο Μέγας Αλέξανδρος
• Κωνσταντινούπολη
• Κωνσταντίνος Κανάρης

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν
∆ιαβάστε επίσης 
τις εξαιρετικά 

πετυχημένες μας σειρές 

«Η πρώτη μου μυθολογία» 

«Οι κωμωδίες του Αριστοφάνη»
«Η πρώτη μου Βίβλος» 

Κωδ. μηχ/σης 12.400

…με πολύχρωμη, ανάλαφρη 
και χιουμοριστική 

εικονογράφηση από τη 
Ναταλία Καπατσούλια…

• Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
• Γεώργιος Καραϊσκάκης
• Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου
• Το έπος του ’40
• Η Αντίσταση των Ελλήνων
• Kρήτη από τον Μίνωα ως σήμερα
• Η εξέγερση του Πολυτεχνείου


