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ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ

Εικονογράφηση
Ναταλία Καπατσούλια

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ



Νύφη του Βορρά τη λένε κι έχει θάλασσα μπροστά της, 

κάποιοι τη θαυμάζουνε για τα πολλά, κάποιοι για τα λιγοστά της. 

Λαοί, φυλές περάσαν από κει και κατοικήσαν, 

το στίγμα τους στην πόλη αυτή όλοι τ’ αφήσαν. 

Κι αν την περιδιαβείς, θα νιώσεις παντού την ιστορία, 

Ελλήνων, Εβραίων, Τούρκων και Βυζαντινών να σκαλίζει μεγαλεία. 

Ποια είναι;



Απ’ του Μεγάλου Αλέξανδρου την αδελφή λένε πως πήρε το όνομά της, 

τη γοργόνα αυτή που ’χει τη θάλασσα στην αγκαλιά της. 

Ζει και βασιλεύει 
και τον κόσμο κυριεύει!

Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος;



Μα η ιστορία θέλει την αδελφή αυτή 

ο Κάσσανδρος να έχει παντρευτεί. 

Κι όταν ίδρυσε την πόλη στου Θερμαϊκού τον κόλπο, 

Θεσσαλονίκη την ονόμασε για να την τιμήσει μ’ αυτόν τον τρόπο.



Θεσσαλονίκη, πόλη στο σταυροδρόμι δύο κόσμων   

΄

Η πολυτάραχη ιστορία της Θεσσαλονίκης, από τα χρόνια 
της αδελφής του Μεγάλου Αλέξανδρου απ’ την οποία 

πήρε το όνομά της ως τις μέρες μας, δοσμένη με απλά, 
κατανοητά στιχάκια, που βοηθούν το παιδί να κάνει μια 
πρώτη γνωριμία με την πόλη που δοξάστηκε, αγαπήθηκε 

και ζηλεύτηκε όσο λίγες.
Íýöç ôïõ ÂïññÜ ôç ëÝíå êé Ý÷åé èÜëáóóá μðñïóôÜ ôçò, 

êÜðïéïé ôç èáõμÜæïõíå ãéá ôá ðïëëÜ, 
êÜðïéïé ãéá ôá ëéãïóôÜ ôçò. 

Ëáïß, öõëÝò ðåñÜóáí áðü êåé êáé êáôïéêÞóáí, 
ôï óôßãμá ôïõò óôçí ðüëç áõôÞ üëïé ô’ áöÞóáí. 

Κωδ. μηχ/σης 12.404

… με πολύχρωμη, ανάλαφρη 
και χιουμοριστική 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
• Ο Περικλής και ο Χρυσός Αιώνας
• Ο Μέγας Αλέξανδρος
• Κωνσταντινούπολη
• Κωνσταντίνος Κανάρης
• Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν

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


