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Εικονογράφηση

Ναταλία Καπατσούλια

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

Από το κύμα λένε πως γυμνή γεννήθηκε,
στην Κύπρο ντύθηκε, εκεί χτενίστηκε, στολίστηκε.
Κι έπειτα στον Όλυμπο ανέβηκε η πιο ωραία,
όλοι την ερωτεύονταν, τη θέλανε παρέα.
Ποια είναι;

Στην αρχή ήταν η θάλασσα και οι γλάροι,
το κύμα, ο αφρός, ο ήλιος, το φεγγάρι.
Και μέσα από τη θάλασσα αναδύθηκε ένα κοχύλι,
στην αγκαλιά του έφερε μια κόρη όμορφη, να τη φιλάς στα χείλη.

Την πήρε ο Ζέφυρος και την ταξίδεψε μακριά,
από τα Κύθηρα λένε πως πέρασε μια όμορφη βραδιά,
κι έπειτα έφτασε ως της Κύπρου τη δυτική μεριά.

Áðü ôï êýμá ëÝíå ðùò ãõμíÞ ãåííÞèçêå,
óôçí Êýðñï íôýèçêå, åêåß ÷ôåíßóôçêå, óôïëßóôçêå.
Êé Ýðåéôá óôïí ¼ëõμðï áíÝâçêå ç ðéï ùñáßá,
üëïé ôçí åñùôåýïíôáí, ôç èÝëáíå ðáñÝá.

Με έξυπνες δραστηριότητες
στο τέλος του βιβλίου,
για παιδιά προσχολικής
και πρωτοσχολικής ηλικίας.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν
Ο Τρωικός πόλεμος
• Ο Πάρις και η Ωραία Ελένη
• Η Θυσία της Ιφιγένειας
• Αχιλλέας και Έκτορας
• Ο ∆ούρειος Ίππος
Οι Ήρωες
• Ο Θησέας
• Ο Ηρακλής
• Ο Περσέας και η Μέδουσα
Οι θεοί του Ολύμπου
• Οι 12 θεοί του Ολύμπου
• ∆ήμητρα και Περσεφόνη
• Ερμής, ο θεός για όλες τις δουλειές
• Απόλλωνας και Άρτεμη
• Ποσειδώνας, ο θεός της θάλασσας
• ∆ιόνυσος, ο κεφάτος θεός

Η Αργοναυτική Εκστρατεία
• Ο Ιάσονας και η Αργοναυτική Εκστρατεία
• Το χρυσόμαλλο δέρας
Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
• Το ταξίδι του Οδυσσέα
• Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη
Ιστορίες με ανθρώπους και θεούς
• ∆αίδαλος και Ίκαρος
• Αθήνα, η πόλη της Αθηνάς
• Ο βασιλιάς Μίδας
• Ασκληπιός, ο πρώτος θεραπευτής
• Ο Φαέθοντας και το άρμα του ήλιου
• Ο Προμηθέας και η φωτιά
• Το κουτί της Πανδώρας
• Πύρρα και ∆ευκαλίωνας
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Η ιστορία της Αφροδίτης, της θεάς της ομορφιάς,
με απλά στιχάκια από τον Φίλιππο Μανδηλαρά και
ουμοριστική εικονογράφηση απ’ τη Ναταλία Καπατσούλια.

