
 

 

 

 

 

 
Αφιέρωμα στις νέες κυκλοφορίες 

 

 

   A.V. Team 

 

Αφιέρωμα βιβλίο: Προτάσεις για το Πάσχα της καραντίνας. Οι νέες εκδόσεις, τα best 

sellers, αστυνομικά, δοκίμια, αυτοβιογραφίες 

Τις τελευταίες εβδομάδες ζούμε όλοι μια πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει αλλάξει 

την καθημερινότητά μας και τις προτεραιότητές μας. Όμως δεν πρέπει να την 

αφήσουμε να μας επηρεάσει και ψυχολογικά. Δεν πρέπει και δεν θα αφήσουμε 

τα μόνα θέματα που διαβάζουμε να αφορούν τις εξελίξεις στο ζήτημα του κορωνοϊού 

https://www.athensvoice.gr/contributors/av-team


COVID-19. Ευτυχώς οι εκδοτικοί οίκοι προχωρούν κανονικά στην έκδοση νέων 

βιβλίων στέλνοντας έτσι ένα μήνυμα αισιοδοξίας και «κανονικότητας» σε όλους, 

παλιούς και νέους αναγνώστες. Ακολουθούν προτάσεις νέων βιβλίων, βιβλίων που 

μέσα από τις σελίδες τους υπόσχονται να μας ταξιδέψουν. Τώρα, περισσότερο από 

κάθε άλλη φορά, το έχουμε ανάγκη. 

 
 
 
 

 

ΠΑΙΔΙΚΑ 

 

 

 

«Ποιος έκλεψε το μήλο της Έριδας & Ένα ψάρι που το έλεγαν Ορφώ», Φίλιππος  

Μανδηλαράς, εικονογράφηση Ναταλία Καπατσούλια, εκδόσεις Παπαδόπουλος, σελ. 80 

το κάθε ένα, €8,99 το κάθε ένα, ηλικία +7 

 

Στο βιβλίο «Ένα ψάρι που το έλεγαν Ορφώ» το Γραφείο Ερευνών «Οι 12 θεοί» 

αναλαμβάνει την πρώτη του υπόθεση όταν το αγαπημένο ψάρι της βασίλισσας 

Αμφιτρίτης, η Ορφώ, εξαφανίζεται. Θα χρειαστεί η γοητεία της Αφροδίτης, η λάμψη 

του Απόλλωνα, η βιβλιογραφική έρευνα της Αθηνάς και η συνδυαστική ικανότητα του 

Ερμή, μαζί με όλη τους τη φαντασία και το αστυνομικό δαιμόνιο, για να λύσουν το 

μυστήριο. 



 

 

Στο «Ποιος έκλεψε το μήλο της Έριδας», το Γραφείο Ερευνών «Οι 12 θεοί» 

αναλαμβάνει τη δεύτερη υπόθεσή του, Όταν το μήλο της Έριδας χάνεται κι ο Πάρης 

δεν έχει πια μήλο για να δώσει στη θεά που θα επιλέξει ως ομορφότερη. Περσεφόνη, 

Άρτεμη και Εστία, που θεωρούν πως η ομορφιά δεν πηγάζει από την εξωτερική 

εμφάνιση και ίσως πικράθηκαν που δεν ήταν υποψήφιες, συγκεντρώνουν αρχικά τις 

υποψίες. Κάποια παράξενα όμως κίτρινα ίχνη στην Τρωάδα θα οδηγήσουν τελικά τον 

Ερμή στο πολυπόθητο μήλο – αλλά και σε ένα μεγάλο δίλημμα... 

 

Ο Φίλιππος Μανδηλαράς ασχολείται με το παιδικό και εφηβικό βιβλίο από το 1997, 

είτε ως συγγραφέας είτε ως μεταφραστής, επιμελητής και σύμβουλος εκδόσεων. Έχει 

εκδώσει δεκάδες βιβλία, έχει βραβευτεί και αγαπηθεί από γονείς και παιδιά. Από τις 

εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορούν περισσότερα από 50 βιβλία του. 

 

 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://bit.ly/2AeCICs  

https://bit.ly/2AeCICs

