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Γράφει η Ελένη Μπετεινάκη

Κρήτη από τον Μίνωα ως σήμερα, Εικ: Ναταλία Καπατσούλια, εκδ. Παπαδόπουλος 

Κι αυτή είναι η πρώτη ιστορία της Κρήτης για μικρά παιδιά. Ένα μικρό οδοιπορικό στο 
χρόνο μέσα από τον μύθο, τότε που ο Δίας διάλεξε τον τόπο τούτο να κρύψει την μάνα του
την Ρέα, κουβάλησε την Ευρώπη μεταμορφωμένος σε λευκό τράγο, κι ήρθε κι ο Μίνωας 
να βασιλέψει και όλοι να γνωρίσουν τον φοβερό Μινώταυρο. Κι ακολούθησαν ένα σωρό 
γεγονότα, πολιτισμοί που χάθηκαν και κατακτητές που το πολιόρκησαν για αιώνες. 
Σαρακηνοί, Βυζαντινοί και Ενετοί  για πάνω από 800 χρόνια την είχαν υπό την κυριαρχία 
τους. Ωστόσο την εποχή των Ενετών άνθισαν πολύ οι Τέχνες στο νησί και δημιουργήθηκαν
έργα  που έμειναν ανεξίτηλα στο χρόνο. Ώσπου ήρθαν  οι Οθωμανοί και εγκαταστάθηκαν 
και οι βιαιότητες  συνεχίστηκαν για πάνω από διακόσια  χρόνια. Επαναστάσεις, εξεγέρσεις,
πολιτικοί αρχηγοί, βασιλιάδες, γερμανοί, κατοχή, και τι δεν γνώρισε τούτος ο ευλογημένος 
τόπος… Κι η ιστορία συνεχίζεται να γράφεται ως τις μέρες μας  για ένα νησί το νοτιότερο 
μέρος της Ευρώπης  που μοιάζει να ναι η γέφυρα πολιτισμών, λαών του κόσμου 
ολάκερου… 

Φίλιππος Μανδηλαράς, Ναταλία Καπατσούλια… Δύο δημιουργοί, συγγραφέας και 
εικονογράφος που μας έχουν δώσει με τον καλύτερο τρόπο την ιστορία της Ελλάδας  για 
μικρά παιδιά  σε μια σειρά βιβλίων που κοσμούν τις περισσότερες βιβλιοθήκες σπιτιών και 
σχολείων στη χώρα μας. Με έμμετρο πολλές φορές λόγο από τον Φίλιππο και με απλό 
αλλά όχι απλοϊκό ύφος και γραφή μαθαίνει – μυείται στα δύσκολα μονοπάτια της ιστορίας 
ένας τρυφερός αναγνώστης. Η Ναταλία πάλι με χιούμορ και διάθεση …μικρού παιδιού 
ζωντανεύει με τις εικόνες της ένα σωρό εποχές και ανθρώπους που λατρεύουν οι μικροί 
αναγνώστες. 

Μια συνεργασία επιτυχής για εμάς και τα παιδιά μας κι αφού έχουμε μια αδυναμία στο νησί
της Κρήτης, σας λέμε εντελώς …αντικειμενικά πως είναι από τα καλύτερα που έχουμε 
«δουλέψει» στο νηπιαγωγείο! 

Για παιδιά από 4 ετών! 
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