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Η μάχη του Μαραθώνα, Φίλιππος Μανδηλαράς, εικ: Ναταλία Καπατσούλια, εκδ. 
Παπαδόπουλος

Γράφει η Ελένη Μπετεινάκη

Αλήθεια, έχετε προσπαθήσει ποτέ να διηγηθείτε αληθινά μεγάλα γεγονότα της ιστορίας μας σε 
πολύ μικρά παιδιά; Δύσκολο πολύ να μεταφέρεις έννοιες, γεγονότα, τόπους, ονόματα ακόμα και 
λέξεις σε τόσο τρυφερές ηλικίες. Κι όμως αν έχεις το ταλέντο και χάρισμα ενός τέτοιου  
συγγραφέα, σαν τον Φίλιππο Μανδηλαρά, που καταλαβαίνει την παιδική ψυχή και ξέρει πώς να την
να ακουμπήσει ώστε να μάθει και να γνωρίσει  ακόμα και τα … « ακατόρθωτα » σε παιδιά, τότε η 
μάθηση γίνεται διασκεδαστική και πολύ απλή.
Η πρώτη λοιπόν προσέγγιση της ιστορίας για μεγάλες μάχες όπως αυτή του Μαραθώνα λαμβάνει 
χώρα τον 5ο αιώνα π.Χ. και ξεκινάει από τα βάθη της Ασίας με αρχηγό τον Μεγάλο βασιλιά, τον 
Δαρείο τον Α’. Την ίδια στιγμή στην Ελλάδα οι συζητήσεις στην Αγορά δίνουν και παίρνουν ώστε 
να βγουν σωστές αποφάσεις για τα όρια των πόλεων – κρατών. Στην Ιωνία ξεσπά μια μικρή 
επανάσταση κατά των Περσών και οι Έλληνες από Ερέτρια και Αθήνα σπεύδουν να βοηθήσουν 
τους κατοίκους εκείνης της περιοχής. Ο Δαρείος θυμώνει κι αφού νικά τους Ίωνες, κατευθύνεται με
τον στόλο του στην Ελλάδα. Αν και ο στρατός του ήταν εξαπλάσιος από εκείνον των Ελλήνων, 
αιφνιδιάζεται και πολεμιέται με μεγάλη αντρειοσύνη από τους Αθηναίους που έχουν για αρχηγό 
τους τον Μιλτιάδη, στην πεδιάδα του Μαραθώνα. Οι Πέρσες νικιούνται στην ξηρά και βάζουν 
πλώρη για την Αθήνα φτάνοντας στο Φάληρο. Όμως ούτε εκεί στάθηκαν τυχεροί και αναγκάζονται 
να οπισθοχωρήσουν επιστρέφοντας πίσω στη χώρα τους.
Λιτή, απλή και κατανοητή γραφή από τον Φίλιππο Μανδηλαρά. Χωρίς καμία περιττή εξήγηση 
αναφέρεται στα γεγονότα με πολύ εύστοχο τρόπο και έχοντας βοηθό του την εκπληκτική 
εικονογράφηση της Ναταλίας Καπατσούλια. Μια εικονογράφηση εξίσου απλή, ζωντανή και ίσως 
λιγάκι χιουμοριστική. Μια πρώτη προσέγγιση λοιπόν στα μεγάλα γεγονότα της Ιστορίας με τον 
εύκολο τρόπο. Ένα βιβλίο που θα αγαπήσουν τα παιδιά, θα θυμούνται και θα « παίξουν » πολύ …
ειδικά την ώρα του διαλλείματος …πιστέψτε με!
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