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Η Πηνελόπη είναι δέκα χρονών. Λατρεύει τις σοκολάτες και το φαγητό γενικότερα. 

Είναι γεματούλα αλλά δεν δείχνει να την νοιάζει και πολύ. Η μαμά της την πιέζει να 

τρώει πιο υγιεινά για να χάσει βάρος. Ο μπαμπάς αντιδρά αλλά η μαμά επιμένει. 

Όνειρό της ένα δεντρόσπιτο στον κήπο του σπιτιού της. 

Στο σχολείο της πρόκειται να γίνει ένας διαγωνισμός ταλέντων. Ο νικητής θα 

κερδίσει ένα ταξίδι για δυο άτομα στο DisneylandPark. Η Πηνελόπη θέλει να 

συμμετέχει αλλά δεν ξέρει αν έχει κάποιο ταλέντο. Ανώνυμα σημειώματα, γεμάτα 

απειλές να μην γίνει ο διαγωνισμός,  θα την μπλέξουν άθελά της… 

  

Δεύτερο βιβλίο για την Άντρη Αντωνίου. Η Πηνελόπη, η ηρωίδα της,  θα μπορούσε 

να είναι ένα κορίτσι μιας οποιασδήποτε τάξης. Σε ποιο σχολείο άλλωστε δεν υπάρχει 

ένα κορίτσι με λίγα παραπανίσια κιλά, που να του αρέσουν οι σοκολάτες και τα 

γαριδάκια, και να μην νοιάζεται και πολύ , τουλάχιστον σε αυτή την ηλικία, για την 

εξωτερική της εμφάνιση; 

Η Πηνελόπη εκπροσωπεί μια μεγάλη ομάδα κοριτσιών. 

 Κορίτσια που αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους, ακόμα και αν 

χρειάζεται να ξυπνήσουν τον πατέρα τους με τον πιο ανορθόδοξο τρόπο για να του το 

ανακοινώσουν. 

Κορίτσια που αντιδρούν στα «θέλω» της μαμάς τους. 

Κορίτσια που υπεραγαπούν τον πατέρα τους ο οποίος δεν τους χαλάει χατίρι. 

Κορίτσια που με τις κολλητές τους αποφασίσουν να εξιχνιάσουν μυστήρια, ακόμη κι 

αν μπλέκουν σε φασαρίες και τιμωρούνται για αυτό.  

Κορίτσια – μαχητές που συναγωνίζονται, χωρίς να νοιάζονται για το αποτέλεσμα. 

Πέρα για πέρα αληθινή η ιστορία της Άντρης Αντωνίου με πραγματικούς 

χαρακτήρες που κινούνται με άνεση σε μια ιστορία που τα έχει όλα: Χιούμορ, 

συγκίνηση, περιπέτεια, μυστήριο και βέβαια υπέροχη εικονογράφηση.  

Η Λιάνα Δενεζάκη διαφορετική από ότι την έχουμε συνηθίσει ως τώρα. Εξάλλου 

αυτός είναι και ο σκοπός ενός εικονογράφου, να μην επαναλαμβάνεται. Ενδεικτικά 

«Μια κόκκινη κλωστή και ένα παρδαλό νησί», «Μια έκπληξη για τη Μίλυ! » και 

«Πηνελόπη» τρία βιβλία που σε τίποτα δεν μοιάζουν μεταξύ τους. 

Συστατικά που σε συνδυασμό με την πολύ όμορφη και στρωτή γραφή, το 

κατατάσσουν στις πολύ ενδιαφέρουσες νέες κυκλοφορίες. 

  

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα και την εικονογράφο: www.biblionet.gr 

  

Άντρη Αντωνίου: 

http://www.biblionet.gr/


Η Άντρη Αντωνίου γεννήθηκε στην Κύπρο το 1980. Αποφοίτησε από το τμήμα 

Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου και εργάζεται ως δασκάλα. Το 

παραμύθι της "Το εφταπόδι" απέσπασε το πρώτο βραβείο σε λογοτεχνικό διαγωνισμό 

με θέμα τις διακρίσεις που είχαν προκηρύξει το 2008 οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ευημερίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου. Το 

2011 πήρε τη δεύτερη θέση σε διαγωνισμό παραδοσιακού παραμυθιού που διοργάνωσε 

ο διαδικτυακός χώρος "Ebooks4greeks" με το παραμύθι της "Το ριζικόν". Είναι μέλος 

του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού και Νεανικού Βιβλίου καθώς και του ελληνικού 

τμήματος του SCBWI (Society of Children's Book Writers and Illustrators). 

  

Λιάνα Δενεζάκη: 
Η Λιάνα Δενεζάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική, ελεύθερο σχέδιο, 

γραφικές τέχνες και φωτογραφία. Έχει επίσης παρακολουθήσει μαθήματα δημιουργίας 

καλλιτεχνικής μαριονέτας. Δουλεύει και με ηλεκτρονικό υπολογιστή, απολαμβάνοντας 

τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία στο χώρο των εικαστικών και εφαρμοσμένων 

τεχνών. Έχει σταθερή συνεργασία με τους περισσότερους εκδοτικούς οίκους για την 

καλλιτεχνική επιμέλεια, τα εξώφυλλα και την εικονογράφηση βιβλίων. Είναι υπεύθυνη 

ύλης του διαδικτυακού τόπου www.lovecooking.gr και ανήκει στη συντακτική ομάδα 

του "Μαγικού Κόσμου" της www.kosvoice.gr που το 2013 βραβεύτηκε ως το 

"Καλύτερο Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας" από τον Κύκλο του Ελληνικού 

Παιδικού Βιβλίου.  

Μέχρι σήμερα, έχει γράψει 17 βιβλία κι έχει βραβευτεί για δύο από αυτά από τον Κύκλο 

του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου. Έχει εικονογραφήσει περισσότερα από εκατόν 

πενήντα βιβλία για παιδιά και ενήλικες, ενώ ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς της αφορά 

την εκπαίδευση. Είναι μέλος του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου και της 

Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς. 

Το "Σμαράγδι και η Θάλασσα" είναι το πρώτο της μυθιστόρημα για ενήλικες. Μπορείτε 

να επικοινωνήσετε μαζί της στην ηλεκτρονική διεύθυνση: liana@denezaki.gr 
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