
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ
Κύπρος, από τον μύθο ώς σήμερα   

Κείμενο: Φίλιππος Μανδηλαράς
Εικονογράφηση : Ναταλία Καπατσούλια
Επιμέλεια-Διόρθωση: Μάνος Μπονάνος

© 2020, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.Ε., Φίλιππος Μανδηλαράς

Πρώτη έκδοση : Σεπτέμβριος 2020

EK∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
www.epbooks.gr

Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής, τηλ.: 210 2816134
e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙO
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

ISBN 978-960-484-519-4



ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Εικονογράφηση
Ναταλία Καπατσούλια

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



Λένε πως είναι το νησί όπου το κύμα άφησε την Αφροδίτη, 

όταν το δεις από ψηλά μοιάζει να έχει μεγάλη μύτη. 

Πέντε τα δάχτυλα που υψώνει στον βορρά του, 

κάστρα φυτρώνουνε παντού σαν να ’τανε παιδιά του. 

Από παλιά το γνώριζαν παντού για τον χαλκό του, 

τα δάση του και τις ακτές, το κλίμα το ζεστό του. 

Ποιο είναι το νησί;



Μαλώσαν κάποτε ο Δίας και ο Ποσειδώνας, 

για άλογα γοργοπόδαρα ήτανε ο αγώνας. 

Θυμώνει ο θεός της θάλασσας και δίνει ξάφνου μία, 

σκορπίζει στη Μεσόγειο μια άκρη απ’ την Ασία. 

Κι έτσι, λένε, σχηματίστηκε η Κύπρος, 

μια πέτρα που άφησε στο πέλαγος του θεού ο χτύπος.



Έπειτα λένε πως φέραν εδώ τα κύματα την Αφροδίτη, 

πρασίνισε η πέτρα, λουλούδιασε η γη ώς της σπηλιάς τον σταλακτίτη. 

Τη δέχτηκαν οι Ώρες, την ντύσαν, τη στολίσαν, 

στον Όλυμπο την έστειλαν, μα στο νησί τα ίχνη της αφήσαν. 



΄

Η ιστορία της Κύπρου από την εποχή των θεών του Ολύμπου 
ώς σήμερα δοσμένη με απλά, διασκεδαστικά στιχάκια που 
βοηθούν το παιδί να κάνει την πρώτη γνωριμία με το νησί, 

την πολυτάραχη ιστορία και τον πολιτισμό του…
Èõμþíåé ï èåüò ôçò èÜëáóóáò êáé äßíåé îÜöíïõ μßá, 

óêïñðßæåé óôç Ìåóüãåéï μéá Üêñç áð’ ôçí Áóßá. 
Êé Ýôóé, ëÝíå, ó÷çμáôßóôçêå ç Êýðñïò, 

μéá ðÝôñá ðïõ Üöçóå óôï ðÝëáãïò ôïõ èåïý ï ÷ôýðïò.

Κωδ. μηχ/σης 12.409

… με πολύχρωμη εικονογράφηση 
από τη Ναταλία Καπατσούλια…

∆ιαβάστε επίσης 
τις εξαιρετικά 

πετυχημένες μας σειρές 

«Η πρώτη μου μυθολογία» 

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

• Οι Ολυμπιακοί αγώνες 
• Σόλωνας ο σοφός νομοθέτης
• Η μάχη του Μαραθώνα
• Ο Λεωνίδας
• H ναυμαχία της Σαλαμίνας
• Ο Περικλής και ο Χρυσός Αιώνας
• Ο Μέγας Αλέξανδρος
• Κωνσταντινούπολη
• Η Ελληνική Επανάσταση του 1821
• Κωνσταντίνος Κανάρης

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

• Θεόδωρος Κολοκοτρώνης
• Γεώργιος Καραϊσκάκης
• Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου
• Το έπος του ’40
• Η Αντίσταση των Ελλήνων
• Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
• Θεσσαλονίκη, πόλη στο σταυροδρόμι δύο κόσμων 
• Κρήτη, από τον Μίνωα ως σήμερα
• Κυκλάδες, πετράδια στο Αιγαίο
• Κύπρος, από τον μύθο ώς σήμερα 


