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Τον συγγραφέα Φίλιππο Μανδηλαρά τον αγαπάμε πολύ! Η πρώτη μας επαφή 

με το συγγραφικό του ταλέντο έγινε πέρυσι πρώτη φορά όταν διαβάσαμε Την 

πρώτη μας Βίβλο όσο περιμέναμε να γιορτάσουμε το Χριστιανικό Πάσχα! 

Αργότερα βέβαια κατάλαβα πως είχαμε ήδη διαβάσει πολλές αποδόσεις που 

είχε επιμεληθεί σε ξενόγλωσσα παιδικά εικονογραφημένα βιβλία! Σήμερα, ο 

λόγος σε δύο νέες -σχετικά- κυκλοφορίες από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος με 

την υπογραφή του αγαπητού συγγραφέως , οι οποίες θα μας ''διδάξουν'' 2 

αγαπημένες ιστορίες!★Η πρώτη μου Ιστορία★ 

★Κρήτη από τον Μίνωα ως σήμερα★ 

Ο αγαπημένος φίλος του μικρού είναι από την Λεβεντογέννα Κρήτη! Το βιβλίο 

αυτό το είδε για πρώτη φορά στην Έκθεση Βιβλίου που είχαμε διοργανώσει 

πέρυσι με την βοήθεια των Εκδόσεων Παπαδόπουλος στο νηπιαγωγείο μας 

και ο μικρός το είχε βάλει στο μάτι από την στιγμή που έμαθε ότι μιλάει για το 

νησί που κατάγεται το φιλαράκι του! Έχει ακούσει τόσα πολλά από αυτόν για 

το χωριό του στο νησί αυτό και τώρα ήρθε η ώρα να διαβάσει άλλα τόσα!  

Στο βιβλίο αυτό σκιαγραφείται απόλυτα ο χαρακτήρας του νησιού αλλά και 

των ανθρώπων που κατάγονται από αυτό! Εξιστορεί την σπάνια ομορφιά της 

και τα πλούσια αγαθά που παράγει! Γίνεται μια σύντομη αναδρομή στα χρόνια 

της μυθολογίας και μαθαίνουμε για τον Μίνωα και τον αιμοδιψή Μινώταυρο! 

Έπειτα την σκυτάλη παίρνει η ιστορία να μας διηγηθεί για τον Μινωικό 

πολιτισμό και τα χρυσά χρόνια στα ανάκτορα της Κνωσού! Πώς χάθηκε ο 

πολιτισμός αυτός, πώς η γη καταπατήθηκε από Σαρακηνούς άγριους 

πειρατές και πως απελευθερώθηκε από τους Βυζαντινούς έναν αιώνα σχεδόν 

μετά και φτάνει στα χρόνια της Κρητικής Αναγέννησης. Μαθαίνουμε για 

σπουδαίους Κρητικούς που άφησαν ιστορία, όπως τον Δομίνικο 

Θεοτοκόπουλο, τον Βιτσέντζο Κορνάρο, τον σπουδαίο λογοτέχνη Νίκο 

Καζαντζάκη και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, πρωτεργάτη της ένωσης την 

Κρήτης με την Ελλάδα! 

Μέσα από μια πολύχρωμη και ανάλαφρη εικονογράφηση το παιδί μαθαίνει για 

τον πολιτισμό και την ιστορία αυτού του νησιού, που κατέχει ξεχωριστή θέση 

στην καρδιά των περισσότερων Ελλήνων! 

https://mamasnpapasblog.blogspot.gr/2016/04/our1stbibleforkids.html
https://mamasnpapasblog.blogspot.gr/2016/04/our1stbibleforkids.html
https://www.facebook.com/epbooks.gr/?fref=ts
http://www.epbooks.gr/search.asp


☆Ήξερες ότι  η Κρήτη για 4 αιώνες λεγόταν Κάντια και πως το Ηράκλειο στα 

χρόνια της Ενετικής κυριαρχίας λεγόταν Χάνδακας? 

https://mamasnpapasblog.blogspot.gr/2017/02/epbooks-i-proti-mou-istoria-

filippos-mandilaras.html  
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