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ΒΙΒΛΙΟ-ΠΡΟΤΑΣΗ: ΈΛΑ ΜΑΖΙ 

ΜΟΥ!  
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Το βιβλίο “Έλα μαζί μου!” της συγγραφέως Έλενας Αρτζανίδου το διαβάσαμε 

πρόσφατα και μας άρεσε πολύ γιατί μιλάει για την αληθινή φιλία που μπορεί να υπάρχει 

ανάμεσα σε ανθρώπους διαφορετικού φύλου, με διαφορετικά ενδιαφέροντα και πέρα 

από κάθε στερεότυπο! 

http://mylittleworld.gr/?cat=21
http://mylittleworld.gr/?m=20180212
http://mylittleworld.gr/?p=3775


 

Ο Άλκιμος και η Ζιζού είναι φίλοι κολλητοί. Παντού πάνε μαζί, στο σχολείο, στις 

βόλτες, στις δραστηριότητες. Ακόμα κι αν τους αρέσουν διαφορετικά πράγματα, 

καταφέρνουν πάντα να ακολουθούν ο ένας τον άλλον, να γνωρίζουν νέα χόμπι και να 

διασκεδάζουν. Για παράδειγμα, ο Άλκιμος παρακολουθεί τη Ζιζού να χορεύει 

μπαλέτο και τη θαυμάζει για τις χορευτικές της φιγούρες, αν και του φαίνεται πολύ 

κοριτσίστικο. Ενώ η Ζιζού τον ακολουθεί στο συνεργείο του μπαμπά του και τον 

βοηθάει να μαστορέψει μια μηχανή, παρόλο που δεν της αρέσει καθόλου να λερώνει 

τα χέρια της με μουτζούρες! Αλλά έτσι είναι οι πραγματικοί φίλοι, “μπορούν να κάνουν 

μαζί πράγματα που δεν τους αρέσουν και τόσο, αλλά τα δέχονται επειδή αγαπούν τον 

κολλητό τους”! 



 

Στα κορίτσια μου άρεσε το βιβλίο αυτό γιατί κατάλαβαν ότι όταν μια φιλία είναι δυνατή 

κι αληθινή δεν έχει σημασία εάν είναι ανάμεσα σε ένα αγόρι κι ένα κορίτσι, ούτε εάν 

δύο παιδιά είναι διαφορετικοί χαρακτήρες και προτιμούν να διασκεδάζουν με τελείως 

διαφορετικές δραστηριότητες. Σημασία έχει ότι αν αγαπάς τον φίλο σου, είσαι δίπλα 

του όταν εκείνος σε χρειάζεται, στηρίζεις τις επιλογές του, τον ακολουθείς και βρίσκεις 

τον τρόπο να διασκεδάσεις κι εσύ μαζί του. Άλλωστε η φιλία φέρνει τους ανθρώπους 

πιο κοντά και όπως γράφει και η συγγραφέας στην αφιέρωση του βιβλίου της “Φίλοι, 

φίλοι, της καρδιάς μου το φιτίλι¨! 

 

Συγγραφέας: Έλενα Αρτζανίδου 



Εκδότης: Ψυχογιός 

Σειρά βιβλίου: Βατόμουρο 

Σελίδες: 64 

Ηλικία: 7+ 

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου 

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο κάνετε κλικ εδώ και για να το 

παραγγείλετε κάνετε κλικ εδώ. 

 

Καλό διάβασμα! 

 

 

https://www.psichogios.gr/site/?network=google&gclid=Cj0KCQiA0vnQBRDmARIsAEL0M1mEbGHc4MjyvQPwoUPJDr7XLBwWoEezmtiFygufFOvkUV7JvxH_LegaAnLJEALw_wcB
https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1005347/ela-mazi-moy?cid=1005347
http://go.linkwi.se/z/469-2/CD21321/?

