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Γιατί!  Μια καλοδουλεμένη ιστορία με απλό, καλογραμμένο  λόγο, που αφορά την 
Αντίσταση των Ελλήνων κατά των Γερμανών. Όμορφα στιχάκια που κάνουν την ιστορία 
της Αντίστασης κατά του κατακτητή οικεία, κατανοητή και παράλληλα δίνεται το έναυσμα 
για συζήτηση και κατανόηση της ιστορίας του λαού μας. Η θέση και ο αγώνας των 
Ελλήνων έντονα και δωρικά γραμμένος. Ένα βιβλίο γνώσεων με τα ίχνη της λογοτεχνικής 
πένας να το φωτίζουν και να το στεφανώνουν, όπως αξίζει άλλωστε στους απλούς ήρωες 
της πατρίδας μας που έδωσαν τη ζωή τους για να μην υποταχθούν.

Θέμα: Η ιστορία της Εθνικής Αντίστασης όλων των Ελλήνων την περίοδο 1940 έως την 
απελευθέρωση το 1944. Την ανάδειξη των ηρώων της και τη στάση του λαού μας απέναντι
στον κατακτητή. Στο τέλος ο συγγραφέας φροντίζει να τοποθετήσει και πληροφορίες για 
την κατανόηση του ιστορικού περίγυρου.

Οπισθόφυλλο: 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.»

Ποιος το έγραψε: Ο πολυτάλαντος συγγραφέας Φίλιππος Μανδηλαράς με σεβασμό και 
μαεστρία εξιστορεί τα σημαντικά γεγονότα της Εθνικής Αντίστασης ενάντια στους 
κατακτητές κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Η Αντίσταση των Ελλήνων μεγαλώνει τη  
δημοφιλή σειράς παιδικών βιβλίων “Η πρώτη μου ιστορία» των εκδόσεων Παπαδόπουλος.

Εικόνες: Οι αποκαλυπτικές εικόνες από την ταλαντούχα Ναταλία Καπατσούλια  η οποία 
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επιλέγει να τονίσει σημεία της σκληρής ιστορίας με πρόσωπα καθαρά που αγωνιούν και 
αγωνίζονται.

Ωραία παράγραφος:

…Την ίδια εποχή στην Αθήνα, δυο φοιτητές δεν άντεχαν υπόδουλο τον τόπο,

Ν’αντισταθούν γυρεύανε με κάθε τρόπο.

Απόστολος Σάντας:

Μήπως να κλέψουμε

το όπλο ενός αξιωματικού;

Μανόλης Γλέζος: Δεν είναι δύσκολο,

Αλλά ποια είναι η σημασία;

Α.Σ:

Μήπως να επιτεθούμε

σε μια περίπολο;

Μ.Γκ.

Πολύ επικίνδυνο.

Πως θα διαφύγουμε;

Α.Σ;

Μήπως να κατεβάσουμε

τη σβάστικα από την Ακρόπολης

Μ.Γκ.

Χμμμ,Καλή ιδέα.

’Έτσι παντού θα μάθουν πως

Ο Έλληνας δεν παραδίδεται,

σκλάβος στην πατρίδα του

ποτέ δε γίνεται!…

Απευθύνεται: Σε παιδιά και νέους που αγαπούν να διαβάζουν λογοτεχνία.

Το προτείνεις; Το προτείνω για να διαβαστεί στο σπίτι, στις βιβλιοθήκες και στα σχολεία, 
για να γνωρίσουν την αληθινή ιστορία, να αναζητήσουν, να κατανοήσουν την αξία της 
Ελευθερίας  και να μάθουν για τους αληθινούς ήρωες και τον ηρωισμό του λαού που 
ανήκουν.
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