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Αθλητικοί αγώνες ήταν, διεξάγονταν στην Ολυμπία, 

απ’ όλο τον κόσμο έρχονταν για να τιμήσουνε τον Δία.

Τον πόλεμο αρνιόντουσαν, τις έχθρες, τις κακίες, 

και μες στο στάδιο χτίζανε τις πιο γερές φιλίες. 

Κι ενώ τα χρόνια πέρασαν, οι αγώνες ξεχαστήκαν,

τρανοί ξαναγεννήθηκαν, τη δόξα ξαναβρήκαν! 

Για ποιους αγώνες πρόκειται;



Απρίλη μπήκαν οι Ναζί στην άδεια Αθήνα, 

λίγοι τούς υποδέχτηκαν, θα ’ταν καμιά ντουζίνα.

Παραξενεύτηκαν αυτοί με τόση ησυχία, 

καθόλου δεν τους άρεσε αυτή η αδιαφορία. 

Από τον πέμπτο άθλο του ο Ηρακλής καθώς γυρνούσε 

και την κόπρο του Αυγεία να ξεχάσει προσπαθούσε, 

πέρασε από την καταπράσινη κοιλάδα του Αλφειού, 

κοντά στη συμβολή του με τα νερά του Κλάδεου ποταμού. 

Ένας λόφος υψωνόταν στα ριζά του, 

ήταν όμορφα εκεί – αγαλλίασε η καρδιά του!



Σκέφτηκε, λοιπόν, έναν βωμό στον πατέρα του να υψώσει 

κι αγώνες μ’ όλους τους θεούς ευθύς να οργανώσει. 

Αυτοί –λένε κάποιοι– ήταν 

οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες.



΄

Μια ματιά στην ιστορία των Ολυμπιακών αγώνων 
από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, γραμμένη με απλά, 
κατανοητά στιχάκια από τον Φίλιππο Μανδηλαρά, ώστε 

να κινούν το ενδιαφέρον των αναγνωστών...
Áðü ôïí ðÝμðôï Üèëï ôïõ ï ÇñáêëÞò êáèþò ãõñíïýóå 

êáé ôçí êüðñï ôïõ Áõãåßá íá îå÷Üóåé ðñïóðáèïýóå, 
ðÝñáóå áðü ôçí êáôáðñÜóéíç êïéëÜäá ôïõ Áëöåéïý, 

êïíôÜ óôç óõμâïëÞ ôïõ μå ôá íåñÜ 
ôïõ ÊëÜäåïõ ðïôáμïý.

• 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

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 12.399

…με πολύχρωμη, ανάλαφρη και 
χιουμοριστική εικονογράφηση από τη 

Ναταλία Καπατσούλια…


