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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Εικονογράφηση
Ναταλία Καπατσούλια

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

460-377 π.Χ.



Είναι ο πατέρας και ιδρυτής της σύγχρονης Ιατρικής, 

σε κάθε ιατρείο το όνομά του κάπου θα δεις. 

Λένε πως έθεσε από νωρίς τους σωστούς κανόνες 

που ακολουθούνε οι γιατροί εδώ κι αιώνες. 

Ποιος είναι;



Γεννήθηκε στην Κω σε μια δύσκολη εποχή,

Αθηναίοι και Σπαρτιάτες πολεμούσαν για δύο στάλες γη. 

Μα η Κως είναι μακριά 

κι άλλωστε ο Ιπποκράτης κρατούσε από ηρωική γενιά! 

Έτσι μεγάλωσε ανάμεσα σε γιατρούς και ασθενείς, 

στο Ασκληπιείο όπου δύσκολα μπορούσε να μπει κανείς. 





΄

Το πρωτοποριακό έργο του Ιπποκράτη
δοσμένο με απλά και κατανοητά στιχάκια που βοηθούν 

το παιδί να γνωρίσει τον πατέρα της σύγχρονης Ιατρικής. 

Åßíáé ï ðáôÝñáò êáé éäñõôÞò ôçò óýã÷ñïíçò ÉáôñéêÞò, 
óå êÜèå éáôñåßï ôï üíïμÜ ôïõ êÜðïõ èá äåéò. 

ËÝíå ðùò Ýèåóå áðü íùñßò ôïõò óùóôïýò êáíüíåò 
ðïõ áêïëïõèïýíå ïé ãéáôñïß åäþ êé áéþíåò. 

Κωδ. μηχ/σης 12.429

… 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
• Ιπποκράτης
• Ο Περικλής και ο Χρυσός Αιώνας
• Ο Μέγας Αλέξανδρος
• Κωνσταντινούπολη
• Η Ελληνική Επανάσταση του 1821
• Κωνσταντίνος Κανάρης
• Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

• Γεώργιος Καραϊσκάκης
• Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα – Μαντώ Μαυρογένους
• Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Μεσολογγίου
• Ιωάννης Καποδίστριας
• Το έπος του ’40
• Η Αντίσταση των Ελλήνων
• Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
• Θεσσαλονίκη, πόλη στο σταυροδρόμι δύο κόσμων
• Κρήτη, από τον Μίνωα ώς σήμερα
• Κυκλάδες, πετράδια στο Αιγαίο
• Κύπρος, από τον μύθο ώς σήμερα


