
 

Ο κόσμος άνω κάτω (Φίλιππος 
Μανδηλαράς, Ναταλία Καπατσούλια) 
Ανανεώθηκε 16:41 Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2022 0 Στάση... Δημοτικό! Διαβάστηκε 39 φορές 

 

https://www.kosvoice.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/item/%CE%BF-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://www.kosvoice.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/item/%CE%BF-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1#respond
https://www.kosvoice.gr/%CE%A3%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7...%20%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C!
https://www.kosvoice.gr/%CE%BF-%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C/item/%CE%BF-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-%CE%AC%CE%BD%CF%89-%CE%BA%CE%AC%CF%84%CF%89-%CF%86%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B7%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%82-%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%B1
https://www.kosvoice.gr/imagecache/Imgh865/a6ae11abe874b28418255c0b43264860.jpg


Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

ΣΤΑΣΗ… ΔΗΜΟΤΙΚΟ! 

  

Ο κόσμος άνω κάτω 

Συγγραφέας: Φίλιππος Μανδηλαράς 

Εικόνες: Ναταλία Καπατσούλια 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος Απρίλιος 2021 

Ηλικία: Από 7 ετών 

  

Μετά από το Ένα ψάρι που το έλεγαν Ορφώ και το Ποιος έκλεψε το 

μήλο της Έριδας, ο Φίλιππος Μανδηλαράς εμπλουτίζει την 

υπέροχη σειρά: Οι 12 θεοί ντετέκτιβ με αυτήν εδώ την ιστορία. 

Αγαπώ αυτή τη σειρά. Είναι ενδιαφέρουσα, χιουμοριστική, 

“σπιντάτη” και διασκεδαστική. Κερδίζει τον αναγνώστη από την 

αρχή.  

Ξεχνάμε τη μυθική ταυτότητα των δώδεκα θεών του Ολύμπου 

,γιατί σε αυτήν τη σειρά αποκτούν τον ρόλο των ντετέκτιβ. 

Ενώνουν τις δυνάμεις τους και λύνουν μυστήρια, προβλήματα, 

και σε κάθε βιβλίο περνάνε ένα δυνατό μήνυμα. 

Το τρίτο βιβλίο της σειράς μάς ταξιδεύει στην ήπειρο της 

Αφρικής, συγκεκριμένα στο Κονγκό, όπου ο φακός εστιάζει στις 

άθλιες συνθήκες εργασίας, στην παιδική εργασία και στις 

πενιχρές αμοιβές. 

Με εύληπτο λόγο, δράση και περιπέτεια ο συγγραφέας μάς 

βάζει στον κόσμο αυτόν, και πετυχαίνει τον σκοπό του. Πέρα 

από την απόλαυση της ανάγνωσης, ενημερώνει τον αναγνώστη, 



τον βάζει να σκεφτεί και να προβληματιστεί για το πόσοι και 

ποιοι υποφέρουν για να μην υπάρχουν ελλείψεις στην αγορά. 

Πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση του υπερκαταναλωτισμού; 

Με εκφραστικά μαυρόασπρα σκίτσα η Ναταλία Καπατσούλια 

φιλοτέχνησε το κείμενο με μεράκι. 

  

Λίγα λόγια για την ιστορία: 

Η βασίλισσα Περσεφόνη, με πείσμα και όραμα, και έχοντας και τη 

σύμφωνη γνώμη του Πλούτωνα, έχει βάλει σκοπό να κάνει καλύτερο 

και πιο δίκαιο τον κάτω κόσμο. Γιατί η ζωή στον κάτω κόσμο δεν έχει 

καμία σχέση με όλες τις φήμες που τον ακολουθούν. Και ξέρετε… ό,τι 

βάζει στο μυαλό της η Περσεφόνη θα το κάνει, μέχρι τον κόσμο θα 

κάνει άνω κάτω αν χρειαστεί. 

Μια μέρα, η Περσεφόνη βρίσκει ένα μικρό ταλαιπωρημένο αγόρι, 

από τον κόσμο των ζωντανών και βάζει σκοπό να το γυρίσει στους 

δικούς του. Ζητά τη βοήθεια του ξάδερφού της, τον Ερμή, και του 

Γραφείου Ερευνών “ Οι 12 θεοί ”. Όλοι θα βάλουν τα δυνατά τους 

μέχρι που θα ανακαλύψουν…. 

Τι σχέση έχουν τα ορυχεία κοβαλτίου με τις μπαταρίες κινητού 

τηλεφώνου; Και ποια είναι τα παιδιά “καναρίνια”;   

  

 
 


