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Συνοπτική περίληψη του βιβλίου: 
Θέλω έναν φίλο, ποιον να διαλέξω; Μ' αυτό το βιβλίο θα κάνεις τον γύρο του 
κόσμου! Θα γνωρίσεις παιδιά από διαφορετικά μέρη και θα ζήσεις για λίγο μαζί 
τους. Είναι ένα ΜΕΓΑΛΟ βιβλίο με λαμπερές εικόνες κι ένα ΜΕΓΑΛΟ 
διαπολιτισμικό μήνυμα, κατανοητό ακόμα κι από πολύ μικρά παιδιά! Ζούμε όλοι 
στον ίδιο πλανήτη. Είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ! 
 
Προσωπική άποψη: 
Ένα μικρό αγόρι! Μία επιθυμία! Να βρει έναν καλό φίλο! Ξεκινάει, λοιπόν, ένα 
ταξίδι σε κάθε γωνιά του πλανήτη γνωρίζοντας παιδιά από διαφορετικές χώρες, 
μεγαλωμένα υπό το καθεστώς μιας διαφορετικής κουλτούρας, παιδιά που 
έχουν διαφορετικές καθημερινές συνήθειες από εκείνον οι οποίες, ωστόσο, 
μέσα στην διαφορετικότητά τους αποδεικνύονται εξαιρετικά γοητευτικές, αφού 
του επιτρέπουν να δει τον κόσμο μέσα από ένα νέο πρίσμα και να ανακαλύψει 
πράγματα που μέχρι τότε αγνοούσε. Πράγματα που θα τον κάνουν να 
συνειδητοποιήσει πως όσο διαφορετικοί κι αν είναι οι άνθρωποι μεταξύ τους, 
πάντα μπορούνε να ταιριάξουν και να επικοινωνήσουν, αρκεί να το θέλουν. 
 
Οι  Anholt Catherine και Laurence έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, τόσο όσον 
αφορά την ίδια την ιστορία στον πυρήνα της, όσο και στην απεικόνισή της πάνω 
στο χαρτί. Ένα βιβλίο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικία τεσσάρων ετών και 
άνω και που με απλό, άμεσο και απόλυτα κατανοητό τρόπο, τους δίνει να 
καταλάβουν πως όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε μεταξύ μας, παραμένουμε όλοι 
άνθρωποι κι αν μάθουμε να σεβόμαστε και ν' αγκαλιάζουμε την 
διαφορετικότητα του άλλου, αν θελήσουμε να μάθουμε μέσα από αυτήν, 
μπορούμε όλοι μας να ζήσουμε αρμονικά, να γίνουμε φίλοι, κι αυτό για όλοι 
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μαζί αποτελούμε μέρος του κόσμου μας. Ο πεντάχρονος γιος μου το λάτρεψε 
κι αν έχετε παιδάκια αυτής της ηλικίας, είμαι βέβαιη πως θα το λατρέψουν κι 
εκείνα. 
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