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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Εικονογράφηση
Ναταλία Καπατσούλια

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



Βράχια μεγάλα και μικρά ασπρίζουνε στον ήλιο, 

πράσινα θα τα δεις μονάχα τον Απρίλιο. 

Λευκά στολίδια μοιάζουνε πάνω τους τα σπιτάκια, 

τα βλέπεις να απλώνονται στης Χώρας τα σοκάκια.

Στη μέση του Αιγαίου θα τα βρεις, στον άνεμο να πλέουν, 

πάρε το πλοίο της γραμμής να δεις πώς αναπνέουν!

Ποια είναι αυτά τα νησιά;



Ήταν παλιά η γη μας διαφορετική. 

Άλλες ηπείρους είχε, άλλες στεριές κι άλλες θάλασσες. 

Στη μεριά που τώρα απλώνεται η Ελλάδα βρισκόταν η Αιγαιίς, 

μια ήπειρος απέραντη, με τα βουνά, τις πεδιάδες και τους βράχους της. 

Κάποτε τραντάχτηκε η γη, βούλιαξαν οι πεδιάδες, χάθηκαν οι βράχοι 

και μόνο οι μύτες από τα βουνά μείναν έξω απ’ τη θάλασσα, 

να τις καίει ο ήλιος και να τις φυσάει ο αέρας.





΄

Η ιστορία των Κυκλάδων από τα χρόνια που η Λητώ 
γεννούσε στη Δήλο την Άρτεμη και τον Απόλλωνα ως 
τις σημερινές μέρες του τουρισμού, δοσμένη με απλά, 

διασκεδαστικά στιχάκια που βοηθούν το παιδί να κάνει μια 
πρώτη γνωριμία με τα ηλιοκαμένα νησιά, την πολυτάραχη 

μοίρα τους και τον πλούσιο πολιτισμό τους.

Óôç μÝóç ôïõ Áéãáßïõ èá ôá âñåéò, 
óôïí Üíåμï íá ðëÝïõí, 

ðÜñå ôï ðëïßï ôçò ãñáμμÞò 
íá äåéò ðþò áíáðíÝïõí!

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

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 12.403

… με πολύχρωμη, ανάλαφρη 
και χιουμοριστική εικονογράφηση 
από τη Ναταλία Καπατσούλια…


