
 

Ο Μαγικός Κόσμος του παιδικού 
βιβλίου: Ξεφυλλίζοντας (Ένα ψάρι που 
το έλεγαν Ορφώ) 

Ανανεώθηκε 09:43  Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 0 Ξεφυλλίζοντας Διαβάστηκε 337 
φορές   
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Ένα ψάρι που το έλεγαν Ορφώ 

  

Συγγραφέας: Φίλιππος Μανδηλαράς 

Εικονογράφος: Ναταλία Καπατσούλια 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

  

Τι κι αν είσαι ένα ψάρι κατά γενική ομολογία άσχημο, με φουσκωτά χείλη 

και σακουλιασμένα μάτια; Τι κι αν είσαι αντικοινωνικό, μονόχνωτο για 

πολλούς τελείως αλοπρόσαλλο; Έρχεται μια μέρα που η θεά Αμφιτρίτη σε 

συναντά και σε αγαπά γι αυτό ακριβώς που είσαι. Έτσι τώρα 

καθρεφτίζεσαι στα μάτια της που σε κοιτάζουν με λατρεία μα και πάλι δεν 

βλέπεις αυτό που βλέπει εκείνη και συνεχίζεις να πιστεύεις πως είσαι 

άσχημο και πως όλες αυτές οι τιμές και η ξεχωριστή θέση δίπλα στη θεά 

δεν σου αξίζουν. Και κατά βάθος θα προτιμούσες να επιστρέψεις στο 

βράχο σου, στην απομονωμένη φωλιά σου και να μείνεις μόνη σου όπως 

έκανες πάντα. Μα η θεά δεν πρόκειται να σε αφήσει. Έχει αγαπήσει τα 

πάντα πάνω σου ακόμα και το όνομα σου, Ορφώ… τι περίεργο αλήθεια 

όνομα. Ώσπου έρχεται μια στιγμή που εξαφανίζεσαι και ενώ εσύ νιώθεις 

τελείως στα χαμένα με όσα σου συμβαίνουν δεν γνωρίζεις πως ακόμα και 

οι θεοί του Ολύμπου έχουν κινητοποιηθεί και σε ψάχνουν και ακόμα δεν 

έχεις καταλάβει πόσο σημαντική είσαι μέσα στη μοναδικότητά σου. Μέχρι 

να σε βρουν δεν μπορείς να καταλάβεις τι σου συμβαίνει. Αλήθεια, τι σου 

συμβαίνει; Ζεις; Πιάστηκες από ψαρά; Από παράνομο ψαροτουφεκά; 

Είσαι κρυμμένη στα τρίσβαθα νερά; Είσαι φάντασμα; Γιατί ακόμα κι εσύ 

δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τον εαυτό σου; 

Ένα φανταστικό παραμύθι, σύγχρονο, τρυφερό, γεμάτο χιούμορ και μια 

συγκλονιστική πλοκή. Η αφήγηση είναι ζωντανή με εκπληκτική ροή που δεν 

επιτρέπει στον αναγνώστη να αφήσει το βιβλίο ούτε λεπτό από τα χέρια του. 

Οι διάλογοι μοντέρνοι, ζωντανοί κι ευφάνταστοι, με έξυπνες ατάκες. Οι 

ήρωες όλοι γοητευτικοί και σύγχρονοι, διατηρούν τα μυθικά τους στοιχεία 

μα η εικόνα τους είναι πολύ πιο μοντέρνα κι εξελιγμένη. Ο κεντρικός ήρωας, 

ένα ψάρι τόσο αξιολάτρευτο και συμπαθητικό μες την ιδιομορφία του. Τόσο 

αγαπητό κι ευαίσθητο μες το αλλόκοτο της ύπαρξης του. Τόσο μοναδικό κι 

υπέροχο. Η εικονογράφηση είναι απόλυτα ταιριαστή με το ύφος της ιστορίας 



και του κειμένου. Μυστήρια και ταυτόχρονα χαριτωμένη. Περισσότερο 

όμως από κάθε τι άλλο, η τρυφερότητα της αφήγησης και η αγάπη για το 

διαφορετικό, το ξεχωριστό, το άλλες φορές αλλόκοτο, ενδυναμώνει και 

γεμίζει τις καρδιές με τη σιγουριά πως κάθε πλάσμα είναι πανέμορφο στη 

μοναδικότητα, την απλότητα και την πολυπλοκότητά του. 

Υπέροχο βιβλίο, ένα από τα καλύτερα που έχω διαβάσει κι έχω τη χαρά να 

παρουσιάζω. 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://bit.ly/3dcLnUr  
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