
 

Τα 10 καλύτερα παιδικά βιβλία που 

μιλούν για την αγάπη!  

 

Με αφορμή την σημερινή Ημέρα των Ερωτευμένων, το Infokids.gr συγκέντρωσε 

και σας παρουσιάζει 10 όμορφα παιδικά βιβλία και παραμύθια που μιλάνε στα 

παιδιά για την αγάπη και τον έρωτα στην πιο τρυφερή, πιο αθώα και πιο 

αγαπησιάρικη μορφή του! 

«Tι σημαίνει αγάπη μαμά;» Διαβάζοντας τα κάτωθι βιβλία και τις ξεχωριστές τους 

ιστορίες οι λιλιπούτειοι αναγνώστες θα ανακαλύψουν τι είναι πραγματικά η 

αγάπη. Μια έμφυτη στοργή και τρυφερότητα.  Υπάρχουν πολλά είδη αγάπης: Η 

γονική αγάπη, η αδερφική, η ερωτική, η φιλική, η αγάπη μεταξύ συγγενών. Κάθε 

σχέση αγάπης, προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, μια ποικιλία συναισθημάτων. 

Μέσα απ’ αυτά ο άνθρωπος αναπτύσσεται συναισθηματικά και κοινωνικά. 

Μαθαίνει να σχετίζεται με τους συνανθρώπους του, αποκτά αυτοπεποίθηση, 

αισιοδοξία, αναπτύσσει προσαρμοστικές συμπεριφορές και θετικές στάσεις. 

 



 

 

Τη μέρα που μεταμορφώθηκα σε πουλί 

 

Τη μέρα που άρχισα το σχολείο ερωτεύτηκα για πρώτη φορά. Κι αφού εκείνη 

αγαπούσε τα πουλιά, μεταμορφώθηκα σε πουλί. Κι ας ήταν δύσκολο να παίζω 

μπάλα και να σκαρφαλώνω στα δέντρα. Κι ας γελούσαν μαζί μου. Εγώ ήθελα να 

είμαι ένα από τα πουλιά που αγαπούσε. Μια όμορφη και τρυφερή ιστορία για τη 

δύναμη της αγάπης που μας μεταμορφώνει και μας απελευθερώνει. 

http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/02/11391.jpg


Μπορείτε να το βρείτε εδώ  

Συγγραφέας : Chabbert Ingrid 

Μεταφραστής : Παπαγιάννη Μαρία 

Εικονογράφος : Guridi Raul 

Εκδόσεις: Πατάκης 

ISBN: 9789601673912 

Σελίδες: 40 

Ηλικία: 6+ 

Οι ομπρελίτσες 

 

Ένα λουλούδι για την ημέρα της αγάπης, ένα βιβλίο για πάντα! Την ημέρα του 

Αγίου Βαλεντίνου ξαναβρείτε την παιδική σας αθωότητα στέλνοντας ευχές στους 

αγαπημένους σας "απ΄τις σελίδες των βιβλίων... στην καρδιά". Οι "Ομπρελίτσες" 

της Εύης Παλαιοκρασσά, εμπνευσμένες από τη διαχρονικότητα της αγάπης, 

κυκλοφορούν από την Ελληνοεκδοτική, σε εικονογράφηση της Μαρίας 

Φραγκούλη. Ταξιδέψτε στον μαγικό κόσμο των παραμυθιών και χαρίστε 

ανεκτίμητα δώρα αγάπης που θα εντυπωσιάσουν... Όλοι κρατάμε από μία 

ομπρέλα. Όταν κάτω από αυτή βρίσκονται δυο μαζί, το ταξίδι, και με ήλιο και με 

βροχή, είναι μαγικό! 

Μπορείτε να το βρείτε εδώ 

Συγγραφέας: Εύη Παλαιοκρασσά 

Εκδότης: Ελληνοεκδοτική 

ISBN: 9789605631116 

http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=736681
http://www.public.gr/product/oi-omprelitses/prod7974399pp/
http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/02/oi_omprelitses_cover.jpg


Αριθμός Σελίδων: 32 

Ηλικία: 5+ 

 

Η παράξενη αγάπη του αλόγου και της λεύκας 

 

Η ζωή αρχίζει να χαμογελάει στη μοναχική λεύκα, όταν το άσπρο άλογο 

εμφανίζεται στο λιβάδι. Μια παράξενη αγάπη γεννιέται, που άλλοι την 

κοροϊδεύουν και άλλοι τη θαυμάζουν. Ύστερα από ένα σωρό δοκιμασίες, όταν το 

ολοστρόγγυλο φεγγάρι τους χαρίζει τη μαγική χρυσόσκονη, που θα τα κάνει ίδια 

για να χαρούν την αγάπη τους χωρίς εμπόδια, τότε αυτά, με μια φωνή, θα του 

δώσουν μιαν απάντηση ολότελα απρόσμενη. 

Μπορείτε να το αγοράσετε εδώ 

Συγγραφέας: Χρήστος Μπουλώτης 

Εικονογράφος: Φωτεινή Στεφανίδη 

Εκδόσεις: Polaris 

https://www.polarisekdoseis.gr/productinfo/80
http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/02/paraxeniagapi-2.jpg


Σελίδες: 32 

Ηλικία: 5+ 

ISBN: 978-960-6829-30-7 

 

Η κυρία Άιφελ 

 

Ο 'Aιφελ είναι ένας μηχανικός ευτυχισμένος, 

νέος, γοητευτικός κι ερωτευμένος. 

Που για την Κάτια, την όμορφή του αγαπημένη, 

το αδύνατον ξέρει να περιμένει. 

Γιατί ακόμα κι όσοι εκεί δεν έχουν ζήσει 

ξέρουν πως υπάρχουν 

και γκρίζες μέρες στο Παρίσι.. 

http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/02/Η-ΚΥΡΙΑ-ΑΙΦΕΛ.gif


Μπορείτε να το βρείτε εδώ 

Συγγραφέας: Haquet-Brière Alice 

Εικονογράφος: Csil 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

ISBN: 978-960-569-646-7 

Ηλικία: 4+ 

Μεταφραστής: Αργυρώ Πιπίνη 

Σελίδες: 32 

Ο χορός των ντο ρε μι 

 

Κάθε χρόνο στη Χώρα του Σολφέζ διεξάγεται ο Ετήσιος Χορός των αδερφών Ντο 

Ρε Μι προς τιμή του πατέρα τους Βασιλιά Πενταγράμμου του Β΄.Ο Νόμος στη 

Μουσικοχώρα το λέει καθαρά: Ανόμοια Μουσικά Όργανα δεν πρέπει να 

παντρεύονται. Τι γίνεται όμως όταν η Κυρία Βιόλα ερωτεύεται τον Κύριο 

Φλάουτο; Θα καταφέρει η αγάπη να κερδίσει; Μια τρυφερή ιστορία που διδάσκει 

το νόημα της αγάπης, της αλληλεγγύης αλλά κυρίως της ισότητας μεταξύ όλων. 

Μπορείτε να το βρείτε εδώ 

http://www.epbooks.gr/product/101498/%CE%B7-%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%B9%CF%86%CE%B5%CE%BB
http://kokkiniklostibooks.gr/book.php?id=54d0d787c9f17
http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/02/54d0d787c9f17_xl.jpg


Συγγραφέας: Μαριάννα Τεγογιάννη 

Εικονογράφηση: Λιάνα Δενεζάκη 

Ηλικία: 6+ 

Εκδόσεις: Κόκκινη Κλωστή Δεμένη 

ISBN: 978-618-5151-01-0 

 

Απέναντι 

 

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του βιβλίου Ανάποδα που σύστησε τον Μέλιο στους 

μικρούς αναγνώστες, στο καινούργιο βιβλίο του Θοδωρή Παπαϊωάννου 

ξανασυναντάμε το αγαπημένο σκαθάρι, αντιμέτωπο με μια νέα πρόκληση: Η φίλη 

του, η Μελανή, βρίσκεται στην άλλη μεριά του δάσους και τον περιμένει, αλλά για 

να φτάσει εκεί πρέπει να διασχίσει τον μεγάλο δρόμο! Πώς θα το καταφέρει 

αυτό; Με το μπλε ποδήλατο; με το βιολετί πατίνι; Με αλεξίπτωτο; Με μαγικό χαλί; 

Ε, λοιπόν όλα θα τα προσπαθήσει! Κι ας αποτύχει! Δεν ξέρεις, μπορεί από 

πολλές αποτυχίες να φτιάχνεται... η τύχη! Το βιβλίο συνοδεύεται από cd με 

τραγούδια που έγραψε ο Ορέστης Παπαϊωάννου ειδικά για το βιβλίο. Για να 

ακούσετε δείγμα των τραγουδιών πατήστε εδώ. 

Θα βρείτε το βιβλίο εδώ 

https://www.youtube.com/watch?v=9PxlrcOZDe4&feature=youtu.be
https://ikarosbooks.gr/618-apenanti.html
http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/02/απεναντι.jpg


Συγγραφέας: Θοδωρής Παπαϊωάννου 

Εκδόσεις: Ίκαρος 

Ηλικία: από 3 ετών 

Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή 

Σελίδες: 36 

ISBN: 978-960-572-080-3 

Η αγάπη είναι κύκλος 

 

Μια συκιά που δε γνώριζε την αγάπη.. 

Μια νυχτοπεταλούδα που υποσχέθηκε να της τη μάθει.. 

Ή αλλιώς: 

Ένα δέντρο μοναχικό, απόμακρο, φοβισμένο, με ίσκιο βαρύ και γάλα πικρό και 

μια αυθόρμητη, τολμηρή πεταλούδα που νοιάστηκε γι αυτό το δέντρο αληθινά. 

Άραγε... Η πεταλούδα θα καταφέρει να εκπληρώσει την υπόσχεσή της; 

Η συκιά θα ξεπεράσει φόβους βαθιά ριζωμένους; 

Θ αρχίσει να επιζητά και ν απολαμβάνει τη συντροφιά των άλλων, να ονειρεύεται, 

να στηρίζει και να τολμά; 

Κι όταν φτάσει η ώρα του αποχωρισμού, πώς μπορεί να ξεπεραστεί η θλίψη; 

http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/02/ba093bc9-8435-41bc-a69c-1de1bc294206_2.jpg


Τελικά... ο μικρός γρύλος που γκρινιάζει στη ρίζα της συκιάς τι χρειάζεται 

πραγματικά; 

Θα τα ανακαλύψουμε όλα μέσα σε μια ξεχωριστή ιστορία που μας ψιθυρίζει 

πως... 

Η αγάπη είναι κύκλος. Αγκαλιάζει τα πάντα κι αρχίζει ξανά και ξανά... Όπως και η 

ζωή. 

Θα το βρείτε εδώ 

Συγγραφείς: Γεωργία Λάττα 

Εκδόσεις: Διάπλους 

Εικονογράφηση: Νικόλας Ανδρικόπουλος 

Σελίδες: 30 

Ηλικία: 5+ 

Ερωτόκριτος, ο πρώτος μου Κορνάρος 

 

Οι περιπέτειες δύο ερωτευμένων νέων, του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, της 

κόρης του βασιλιά της αρχαίας Αθήνας, μέχρι το αίσιο τέλος. Ένας έρωτας που 

χρησιμεύει ως άξονας στον ποιητή για να υμνήσει τη φιλία, την ανδρεία και την 

αγάπη προς την πατρίδα. 

Θα το βρείτε εδώ  

http://www.protoporia.gr/i-agapi-einai-enas-kyklos-p-448496.html
https://www.metaixmio.gr/el/products/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CF%81%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%82
http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/02/o-protos-moy-kornaros-erotokritos-9786180311143-1000-1260422.jpg


Συγγραφέας: Σωτηροπούλου Λίνα 

Εκδότης: Μεταίχμιο 

ISBN: 9786180311143 

Αριθμός Σελίδων: 40 

Προτεινόμενη Ηλικία: 4+ 

ΚΡΥΦΤΟ με λόγια, χρώματα και πεταλούδα 

 

Ερωτικά στιγμιότυπα. Το κρυφτό δύο μικροσκοπικών ερωτευμένων. Τρυφερό 

μέχρι συγκινητικό. Με λόγια, χρώματα και μια πεταλούδα.Το αρχικό βιβλίο είχε 

κυκλοφορήσει σε μια εποχή ανυποψίαστη για το ότι ο έρωτας μπορεί να 

εικονογραφηθεί με δύο μικρά ανθρωπάκια που χωράν στα μάτια κάθε 

ερωτευμένου. Στο καινούριο βιβλίο προστέθηκαν λόγια, που δεν υπήρχαν στην 

παλιά έκδοση, και μια πεταλούδα. 

Θα το βρείτε εδώ 

Συγγραφέας: Αλέξης Κυριτσόπουλος 

ISBN: 978-960-04-3328-9 

ΣΕΛ.: 80 

Εικονογράφος: Κυριτσόπουλος, Αλέξης 

https://www.kedros.gr/product_info.php?products_id=3272
http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/02/KYRITSOPOYLOS_KRYFTO.jpg.thumb_600x672_255e9cd1faf623aacb48373450ef340e.jpg


Ηλικία: Από 3 ετών 

Εκδόσεις: Κέδρος 

Τα στενά παπούτσια 

 

Η Ζωή κι ο Παναγιώτης είναι δώδεκα χρονών. Γνωρίζονται σ' ένα γραφικό 

χωριουδάκι της Αίγινας. Ταιριάζουν πολύ, κάνουν κοινά όνειρα. Κι αποφασίζουν 

να κάνουν το «γάμο» τους αμέσως. Παιδικά παιχνίδια το καλοκαίρι του '36. 

Θα το βρείτε εδώ  

Συγγραφέας : Σαρή Ζωρζ 

Εκδόσεις: Πατάκη 

Ηλικία: 10+ 

Ευχαριστούμε το Βιβλιοπωλείο Little Book για πληροφορίες σχετικά με τα βιβλία. 

http://www.infokids.gr/ta-10-kalytera-paidika-vivlia-pou-miloun-gia-tin-aga/ 

 

http://www.patakis.gr/ViewShopProduct.aspx?Id=232661
https://www.facebook.com/littlebookgr/?ref=br_rs
http://www.infokids.gr/ta-10-kalytera-paidika-vivlia-pou-miloun-gia-tin-aga/
http://www.infokids.gr/wp-content/uploads/2018/02/vafeiadis_photo2144.jpg

