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Νέα κυκλοφορία από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος 

«Πόσα αστέρια υπήρχαν στον ουρανό; Εκατομμύρια; Δισεκατομμύρια; Ίσως ο αριθμός 

τους να είναι μεγάλος σαν το άπειρο. Άρχισα να νιώθω πολύ, πολύ μικρή. Πώς στο 

καλό θα μπορούσα έστω και να σκεφτώ κάτι τόσο μεγάλο όσο το άπειρο;» 

Mία νέα κυκλοφορία τόσο ευαίσθητη και ξεχωριστή που νιώθεις να αλλάζει η χροιά 

της φωνής σου σε κάθε ανάγνωση της λέξης ΑΠΕΙΡΟ, σε κάθε προσπάθεια να 

απαντήσει στις ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν από τα μικρά τους χείλη. 



 

Το νέο αυτό εικονογραφημένο βιβλίο της Kate Hosford “Το άπειρο και εγώ” που 

κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος κάνει μία φιλόδοξη και άκρως 

επιτυχημένη, προσωπικά για εμένα, προσπάθεια να εξηγηθεί το άπειρο και οι 

«άπειρες» έννοιές του από ένα μικρό παιδί.  

Μία έννοια απόλυτα δύσκολη ακόμα και από εμάς τους ενήλικες.  

Μία έννοια που μέσα της περικλείει όλα όσα δε γνωρίζουμε για τη φύση μας, τον κόσμο 

μας, το άπιαστο κάτι που μας έχει δημιουργήσει και που υπήρχε, υπάρχει και θα 

υπάρχει μετά από εμάς.  

http://www.epbooks.gr/product/101683/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3%CF%89


 

 

 

Η οχτάχρονη Φοίβη βρίσκεται ένα βράδυ καθισμένη στο γρασίδι και όπως χαζεύει τα 

αστέρια στον ουρανό συνειδητοποιεί πως ο αριθμός τους είναι άπειρος. Όμως, τι είναι 

το «άπειρο»; Από την επόμενη κιόλας μέρα η Φοίβη αρχίζει να ρωτά τους πάντες γύρω 

της πώς φαντάζονται το «άπειρο». Ξεκινώντας από το συμμαθητή της, την φίλη της, 

φθάνοντας στην αγαπημένη της γιαγιά.  



Στην πορεία της αναζήτησής της θα ακούσει πολλούς ορισμούς, μαζί με το «άπειρο» 

θα ανακαλύψει και το «για πάντα», θα βιώσει ανάμεικτα συναισθήματα, θα κάνει 

περίεργες σκέψεις για οξύμωρες έννοιες σε μία προσπάθεια εκλογίκευσης της 

έννοιας, πριν κατορθώσει τελικά να καταλήξει σε έναν ορισμό που να ταιριάζει 

περισσότερο σε εκείνη. 

 

 



Το άπειρο και εγώ είναι μια ιστορία για την προσωπική αίσθηση και αντίληψη του 

άπειρου, όπως τη συλλαμβάνει το μυαλό ενός μικρού παιδιού, σε ένα ταξίδι που 

διευρύνει το μυαλό και την καρδιά.  

Το πρωτότυπο και τρυφερό κείμενο της Kate Hosford πλαισιώνει μοναδικά η ρετρό 

εικονογράφηση της Gabi Swiatkowska. Αξιοποιώντας αγαπημένα της στοιχεία όπως 

τα χρώματα και το ρεαλισμό της φλαμανδικής σχολής, η εικονογράφος «παίζει» με τα 

επίπεδα, τις υφές, τα σύμβολα και τους αριθμούς, προκειμένου να απεικονίσει τόσο τον 

πραγματικό, όσο και τον φανταστικό κόσμο της Φοίβης. Και κλείνει με τον πιο γλυκό 

και τρυφερό τρόπο θα μπορούσε κανείς να ολοκληρώσει όταν θέλει να μιλήσει για το 

ΑΠΕΙΡΟ στα παιδιά. Με το για πάντα…. 

 

– Εσύ Βάλια μου τι θα ήθελες να κάνεις για πάντα; 

– Να είμαι με την οικογένειά μου 

https://blog.aliceonboard.gr/%CF%84%CE%BF-

%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CE%B5%CE%B3%CF%8E-kate-hosford/ 

 

https://blog.aliceonboard.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3%CF%8E-kate-hosford/
https://blog.aliceonboard.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3%CF%8E-kate-hosford/
https://blog.aliceonboard.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%B3%CF%8E-kate-hosford/

