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“Ο φίλος μου ο Τίμος το κλαδάκι” της Άλισον Φαλκονάκη από τις εκδόσεις 
Παπαδόπουλος. Ζούμε σε έναν κόσμο που κινείται με γρήγορους ρυθμούς. Πολύ 
σύντομα όλα παλιώνουν και αντικαθίστανται από νέα. Οι άνθρωποι σταματούν να 
αποκτούν πιο στενές σχέσεις. 

Μέσα από αυτό το τρυφερό βιβλίο οι μικροί μας φίλοι μαθαίνουν ότι εάν το θέλουμε 
κάποιοι δεσμοί μένουν για πάντα. Για μία ολόκληρη ζωή. Γιατί το να κρατήσουμε 
κάτι δικό μας αρκεί η θέληση μας. Και μέσα από αυτή τη σχέση που εξελίσσεται 
κερδίζουμε όμορφες και παντοτινές αναμνήσεις. Γιατί ακόμη και οι δύσκολες 
καταστάσεις αντιμετωπίζονται ευκολότερα με μία σταθερή παρέα. 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι βιβλία της ίδιας συγγραφέως έχουν συμπεριληφθεί 
στα καλύτερα παιδικά βιβλία όλου του κόσμου! Η εικονογράφηση έχει γίνει 
από τον Νέαρχο Ντάσκα. Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία για την δουλειά του 
και σε αυτό το βιβλίο θα την θαυμάσετε μιας και έχει κάνει εξαιρετική 
δουλειά. Τα όμορφα απαλά χρώματα και τα σχέδια του κερδίζουν κάθε 
αναγνώστη. 

 

Λίγα λόγια για το βιβλίο 

Ο Τίμος βρίσκει σε ένα δάσος ένα κλαδάκι, το οποίο γίνεται ο καλύτερος του 
φίλος. Τον συντροφεύει στα παιχνίδια του με τους πειρατές αλλά και με τους 
εξωγήινους. Στις ώρες του ψαρέματος κάνανε όνειρα για το μέλλον. Στις πιο 
σημαντικές στιγμές του Τίμου το κλαδάκι ήταν εκεί καθώς και όταν έπρεπε να 
επαναστατήσει για ένα καλύτερο αύριο. 

 



 
 
 
Το κλαδάκι ακολουθούσε τον Τίμο σε όλες τις αλλαγές της ζωής του καθώς και 
όταν έκανε οικογένεια αυτό τους πρόσεχε. Αλλά και στις δύσκολες στιγμές του 
στάθηκε το κλαδάκι. Και όταν περάσανε τα χρόνια και ο Τίμος έγινε παππούς 
το κλαδάκι βρισκόταν ακόμη κοντά του. Για να του θυμίζει ότι κάποιες 
ιστορίες κρατάνε για μία ολόκληρη ζωή! 
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