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ΛΖΓΑ ΒΑΡΒΑΡΟΤΖ 

Ζ Λήδα Βαξβαξνύζε γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1961.  
 
Απνθνίηεζε από ηε ρνιή Δηθαζηηθώλ θαη Δθαξκνζκέλσλ Σερλώλ Βαθαιό.  
 
Δξγάζηεθε σο εηθνλνγξάθνο θαη θαιιηηερληθή δηεπζύληξηα, γηα κεγάιεο δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο. 
Έρεη γξάςεη 15 βηβιία θαη εηθνλνγξαθήζεη πεξί ηα 200 βηβιία, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ 
θπθινθνξνύλ κεηαθξαζκέλα θαη ζε άιιεο ρώξεο. Μέζα ζε απηά, ηα πην γλσζηά είλαη ε ζεηξά 
«Σξεινδαγθσλίηζεο» πνπ γξάθεη θαη εηθνλνγξαθεί ε ίδηα, «Σξηγσλνςαξνύιεο» θαη «Μάηθ ν 
Φαζνιάθεο»  (Best sellers & long sellers).  
 
Σν 1990 θέξδηζε ην πξώην θαη ην δεύηεξν βξαβείν ηνπ Φεζηηβάι Γηαθήκηζεο, γηα ηελ θακπάληα 
«αληνξίλε» ηεο εηαηξείαο Μπνπηάξε - Leo Burnett.  
 
Πήξε πξώην δηεζλέο βξαβείν εηθνλνγξάθεζεο από ην South East Europe Children Literature 
Center – Sofia, Bulgaria ην 2006, γηα ην βηβιίν ηεο «Έλα θνπιήθη κε θηεξά» - ζεηξά 
«Σξεινδαγθσλίηζεο», εθδ. Παπαδόπνπινο.  
 
Δηθνλνγξαθεί ην αλαγλσζηηθό ηεο Α΄ δεκνηηθνύ «Ζ γιώζζα κνπ» θαη ην ιεμηθό ηεο Α' θαη Β' 
δεκνηηθνύ. Γξάθεη θαη εηθνλνγξαθεί γηα ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηελ 
Διιάδα, ην βηβιίν ηεο «Μηα παξέα κε θαξδηά», πνπ απεπζύλεηαη ζε όια ηα παηδηά ηεο 
Δπξώπεο.  Γεκηνπξγεί ηε καζθόη «Διπίδα», πνπ δηαθνζκεί ην Ογθνινγηθό Ννζνθνκείν Παίδσλ 
«Διπίδα» Μαξηάλλαο Βαξδηλνγηάλλε. Δηθνλνγξαθεί γηα ηελ Αληηπξνζσπεία ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο ζηελ Διιάδα, ην βηβιίν «Σα αζηέξηα ηεο Δπξώπεο». 
 
Έρεη θάλεη πέληε αηνκηθέο εηθαζηηθέο εθζέζεηο (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ακνξγό, Επξίρε, 
Βξπμέιιεο) θαη ζπκκεηείρε ζε νθηώ νκαδηθέο εηθαζηηθέο εθζέζεηο  (Αζήλα, Θεζζαινλίθε, 
Μπξαηηζιάβα, Μπνιόληα, Ν. Τόξθε).  
 
Με ην εθπαηδεπηηθό, δηαδξαζηηθό ηεο πξόγξακκα έκπλεπζεο «Εσγξαθεγήζεηο κε ηε Λήδα», 
ζπλεξγάδεηαη θαζεκεξηλά κε ζρνιεία, λεπηαγσγεία, βηβιηνζήθεο θαη δήκνπο γηα ηε δηάδνζε ηεο 
θηιαλαγλσζίαο ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. 
 
Δίλαη κέινο ηνπ Κύθινπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ (Διιεληθό Σκήκα ηεο ΗΒΒΤ) θαη ηεο 
Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο.                
 
Δίναι σποψήθια εικονογράθηζης για ηο Βραβείο Andersen 2016.  
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ΛΗΑΝΑ ΓΔΝΔΕΑΚΖ 

Ζ Ληάλα Γελεδάθε είλαη ζπγγξαθέαο θαη εηθνλνγξάθνο. πνύδαζε γξαθηζηηθή θαη γηα έλα 
δηάζηεκα εξγάζηεθε ζηνλ ρώξν ηεο δηαθήκηζεο, ελώ παξάιιεια αξζξνγξαθνύζε ζε πεξηνδηθά 
θαη εθεκεξίδεο. Ζ κεγάιε ηεο αγάπε ήηαλ θαη παξακέλεη ην βηβιίν, ζην νπνίν ζηξάθεθε 
γξήγνξα. 
 
Σν 2009 ηηκήζεθε κε ηνλ Έπαηλν Πξνζρνιηθήο θαη Πξώηεο ρνιηθήο Ζιηθίαο ηνπ Κύθινπ ηνπ 
Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ «Πελειόπε Μαμίκνπ» γηα ην βηβιίν «Έλαο Γελλαίνο θύινο», ελώ 
ην 2010 κε ην Βξαβείν Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ Μέζεο ρνιηθήο Ζιηθίαο «Φαλήο 
Απνζηνιίδνπ» γηα ην βηβιίν «Μαξδνύθ!». Αλήθεη ζηε ζπληαθηηθή νκάδα ηνπ «Μαγηθνύ Κόζκνπ» 
ηεο www.kosvoice.gr, πνπ ην 2013 βξαβεύηεθε σο ην «Καιύηεξν Ζιεθηξνληθό Πξόγξακκα 
Φηιαλαγλσζίαο» από ηνλ Κύθιν ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ. 
 
Μέρξη ζήκεξα έρεη γξάςεη 17 παηδηθά βηβιία θη έρεη εηθνλνγξαθήζεη πεξηζζόηεξα από 150 
βηβιία. Δίλαη κέινο ηνπ Κύθινπ ηνπ Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ θαη ηεο Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο 
πληξνθηάο θη έρεη ζπκκεηάζρεη ζε εθζέζεηο εηθνλνγξάθεζεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό.   
 
πκκεηέρεη ζην Δπξσπατθό πξόγξακκα «100 mirrors - Δξγαιεία γηα ηελ ελίζρπζε ηεο γπλαηθείαο 
επηρεηξεκαηηθόηεηαο», ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηα βίνπ Μάζεζε» (ηνκεαθό πξόγξακκα Δrasmus) 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PLm7g0dewPII3PoUUh6Ej9ho
RSvwEq46Fr&v=g1BSZy83KLY  
 
Μπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί ηεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: liana@denezaki.gr  
 
 
 

ΒΑΓΓΔΛΖ ΖΛΗΟΠΟΤΛΟ 

Ο Βαγγέιεο Ζιηόπνπινο γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1964. Οη γνλείο ηνπ, Έιιελεο ηεο 
δηαζπνξάο, κεγάισζαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη ην Κάηξν ηεο Αηγύπηνπ κε θαηαγσγή από ηελ 
Πάηξα θαη ηελ Κξήηε, θαη από ηελ Ηθαξία θαη ηελ Κύπξν. Οη θήκεο ινηπόλ όηη ζηηο θιέβεο ηνπ 
ξέεη Μεζόγεηνο κάιινλ αιεζεύνπλ.  Μεγάισζε ζε έλαλ καγηθό θήπν ζηελ Αγία Παξαζθεπή 
Αηηηθήο. ήκεξα, κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηα δπν παηδηά ηνπο, δνπλ κεηαμύ Παηαλίαο Αηηηθήο θαη 
Άθνιεο Αηγηάιεηαο. 
 
πνύδαζε Παηδαγσγηθά θαη Θενινγία ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ (ΔΚΠΑ). Από ην 1984 
εξγάδεηαη ζηελ πξσηνβάζκηα ηδησηηθή εθπαίδεπζε. Σν 1995 εθδόζεθε «Ζ πεξηπέηεηα ηεο 
δαξσκέλεο θάιηζαο» (Δθδόζεηο Γειθίλη), ην πξώην ηνπ βηβιίν γηα παηδηά.  Σν 1997 
θπθινθόξεζε ην βηβιίν «Ο Σξηγσλνςαξνύιεο» (Δθδόζεηο Παηάθε). Σν δηαθνξεηηθό ςάξη έγηλε ν 
πην δηάζεκνο Έιιελαο ζύγρξνλνο ινγνηερληθόο ήξσαο. Πέξα από ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν, 
νη πεξηπέηεηέο ηνπ κεηαθξάζηεθαλ θαη θπθινθόξεζαλ ζηελ Κνξέα θαη ζηελ Κίλα, ελώ γηα ηελ 
παξνπζίαζή ηνπ ζε ζρνιεία θαη ινγνηερληθά θεζηηβάι έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηελ Ηηαιία, ζηε 
Βνπιγαξία θαη ζηε Γεξκαλία. 
 
Από ηόηε ν Βαγγέιεο Ζιηόπνπινο έρεη γξάςεη πνιιά βηβιία γηα παηδηά θαη λένπο. Πνιιά από 
απηά θπθινθνξνύλ θαη ζε άιιεο ρώξεο όπσο Ηξιαλδία, Γεξκαλία, Ηηαιία, Ηζπαλία, εξβία, 
Μαιαηζία, Κνξέα θαη  Κίλα, ζηελ νπνία θπθινθόξεζαλ θαη ηα εθηά βηβιία ηνπ Σξηγσλνςαξνύιε. 
Σν βηβιίν «Από Μηθέιε πξνο Φώηε», ην νπνίν έγξαςε ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Ηηαιό ζπγγξαθέα 
Λνπηζάλν Κνκίληα (1954 – 2011) θαη ηε κεηαθξάζηξηα Βαζηιηθή Νίθα, θπθινθόξεζε ζπγρξόλσο 
ζε Διιάδα θαη Ηηαιία, ελώ αξγόηεξα ζηελ Ηζπαλία (ζηα θαηαιαληθά) θαη ζηε Γεξκαλία. 
 
Βηβιία ηνπ έρνπλ ηηκεζεί κε βξαβεία θαη επαίλνπο: 
Η πεξηπέηεηα ηεο δαξωκέλεο θάιηζαο -  Έπαηλνο Αληηγόλε Μεηαμά 1996, από ην Διιεληθό 

Σκήκα ηεο ΗΒΒΤ - Κύθινο Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ 

Ο Τξηγωλνψαξνύιεο - Έπαηλνο Αληηγόλε Μεηαμά 1998, από ην Διιεληθό Σκήκα ηεο ΗΒΒΤ - 

Κύθινο Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ 

http://www.kosvoice.gr/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PLm7g0dewPII3PoUUh6Ej9hoRSvwEq46Fr&v=g1BSZy83KLY
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&list=PLm7g0dewPII3PoUUh6Ej9hoRSvwEq46Fr&v=g1BSZy83KLY
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Έηνηκνο από θαηξό – Βξαβείν Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο 1999 

Η Βαιίηζα κε ηηο ηξεηο ηζαγηέξεο – Δύθεκε Μλεία Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο γηα ηε 

ζεαηξηθή δηαζθεπή ηνπ βηβιίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Βαγγέιε Παπαδάθε 

Καθέ Αεδηαζηηθό Μπαιάθη – Βξαβείν Λνγνηερληθνύ Πεξηνδηθνύ «Γηαβάδσ» 2004 

Παίμε ην αλάπνδα – Βξαβείν Γπλαηθείαο Λνγνηερληθήο πληξνθηάο 2006 

Κη νη ηζηνξίεο κεηαλαζηεύνπλ – Έπαηλνο Μνξθσηηθνύ Κέληξνπ ηεο Πξεζβείαο ηεο Αηγύπηνπ. 

 
Δθηόο από ηε ζπγγξαθή ινγνηερληθώλ έξγσλ, ν Βαγγέιεο Ζιηόπνπινο  επηζθέπηεηαη ζρνιεία 
θαη βηβιηνζήθεο όπνπ ζπλαληά ηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο ηνπ, κεηαθξάδεη ινγνηερληθά έξγα γηα 
παηδηά, ζρεδηάδεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θηιαλαγλσζίαο θαη αζρνιείηαη κε ηελ 
πξνώζεζε ηεο παηδηθήο ινγνηερλίαο κε ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θαζώο θαη κε 
άξζξα ηνπ ζε πεξηνδηθά. Γηα κηα δεθαεηία ήηαλ ζπλεξγάηεο ησλ πεξηνδηθώλ «Σν παηδί κνπ θη 
εγώ» θαη «Παξάζπξν ζηελ εθπαίδεπζε» θαζώο θαη ηεο παηδηθήο εθεκεξίδαο «Φηληζηξίλη». 
ήκεξα αξζξνγξαθεί ζην πεξηνδηθό «ύγρξνλν Νεπηαγσγείν».  
 
Σν 2013 αλαθεξύρζεθε από ηελ Δ.Φ.Τ.Π.Δ. Αγγειηαθόξνο Φπρηθήο Τγείαο ζηα ζρνιεία.  Από ην 
1994 είλαη κέινο ηνπ Διιεληθνύ Σκήκαηνο ηεο ΗΒΒΤ - Κύθινο Διιεληθνύ Παηδηθνύ Βηβιίνπ, ηνπ 
νπνίνπ είλαη πξόεδξνο από ην 2008. Δκπλεύζηεθε θαη ζπληνλίδεη ηελ νκάδα Αθηηβηζηέο 
Αλαγλώζηεο.  
 
 
  

ΚΑΣΔΡΗΝΑ ΜΟΤΡΗΚΖ  

Ζ Καηεξίλα Μνπξίθε γελλήζεθε ζηνλ Γήκν Εσγξάθνπ ηεο Αζήλαο. πνύδαζε Δξγνδεγόο 
Υεκηθόο, ηαηηζηηθνιόγνο θαη θνίηεζε ζην Οηθνλνκηθό  ηκήκα ηνπ Βηνκεραληθνύ Παλεπηζηεκίνπ 
Πεηξαηά. 
 
Άξρηζε λα γξάθεη από κηθξή ειηθία θαη από ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 έξγα ηεο είραλ 
θηινμελεζεί ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνύ «Γηάπιαζηο ησλ παίδσλ», κε ην ςεπδώλπκν 
«Μέιηζζα». 
 
ηνλ ρώξν ηεο Λνγνηερλίαο εκθαλίζηεθε ην 1985, κε ην βηβιίν ηεο Ζ ΜΗΚΡΖ ΡΗΡΖ ΔΠΗΣΡΔΦΔΗ 
πνπ πήξε έπαηλν από ηε Γπλαηθεία Λνγνηερληθή πληξνθηά.  Σν βηβιίν εθδόζεθε ηελ επόκελε 
ρξνληά, από ηνλ εθδνηηθό νίθν «Υαξηαεηόο».  Παξάιιεια κε ηε δνπιεηά ηεο ζην Παλεπηζηήκην, 
ζηηο έδξεο Γεληθήο Υεκείαο πξώηα θαη Οηθνινγίαο θαη Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο κεηά, αιιά θαη 
ηε ζπγγξαθή βηβιίσλ, παξαθνινύζεζε καζήκαηα ππνθξηηηθήο ζην ζεαηξηθό εξγαζηήξη 
«ΠΑΡΟΓΟ» ηνπ Λάθε Κνπξεηδή θαη εκθαλίζηεθε ζε δηάθνξεο πεξηθεξεηαθέο  παξαζηάζεηο 
ζηνλ Βόιν, ζην Φεζηηβάι Κνξίλζνπ θαζώο θαη ζε δηαξθή βάζε ζην ζέαηξν ηεο Αζήλαο 
«Μνληέξλνη θαηξνί». Ζ αγάπε ηεο γηα ηε ζπγγξαθηθή δεκηνπξγία θαη επηθνηλσλία κε ηνπο 
αλαγλώζηεο ηεο ηελ νδήγεζαλ ζην λα απνρσξήζεη από ηελ εξγαζία ηεο ζην Παλεπηζηήκην. 
Από ηόηε αζρνιήζεθε κε πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνξνύζαλ ζρεδόλ απνθιεηζηηθά ην 
παηδηθό βηβιίν.  
 
Έγξαθε θαη παξνπζίαδε κηα δσληαλή εθπνκπή γηα ην παηδηθό βηβιίν από ηνλ Γεκνηηθό 
Ραδηνθσληθό ηαζκό ηεο Διεπζίλαο θαη κεηά από έλα ρξόλν ε εθπνκπή ζπλέρηζε λα 
κεηαδίδεηαη από ηνλ -κεγαιύηεξεο εκβέιεηαο- Γηαδεκνηηθό Ραδηνθσληθό ηαζκό «Γίαπινο 10». 
ηηο εθπνκπέο απηέο ζπκκεηείραλ ινγνηέρλεο, καζεηέο, δάζθαινη  αιιά θαη αθξναηέο.  
 
πλεξγάζηεθε κε ην Πλεπκαηηθό Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηνπ Γήκνπ Διεπζίλαο ζε πνιηηηζηηθέο 
εθδειώζεηο γηα ηε Λνγνηερλία γηα παηδηά θαη λένπο.  
 
Λεηηνύξγεζε ζηελ Διεπζίλα επί 7 ρξόληα βηβιηνπσιείν, κε παηδηθά βηβιία θπξίσο, θαη νξγάλσλε 
ζπλαληήζεηο παηδηώλ κε ζπγγξαθείο ζην ρώξν ηνπ βηβιηνπσιείνπ αιιά θαη κέζα ζε ζρνιεία ηεο 
επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο. 
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ΑΝΣΩΝΖ ΠΑΠΑΘΔΟΓΟΤΛΟΤ 

Ο Αληώλεο Παπαζενδνύινπ γελλήζεθε ην 1977 ζηνλ Πεηξαηά. πνύδαζε θηλνύκελν ζρέδην θαη 
εξγάδεηαη ζηε δηαθήκηζε. Από ην 1999 γξάθεη θαη κεηαθξάδεη ηζηνξίεο, ηξαγνύδηα θαη ζελάξηα 
γηα παηδηά.  
 
Σν βηβιίν ηνπ «Οη θαινί θη νη θαθνί πεηξαηέο» ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθό Βξαβείν 
Δηθνλνγξαθεκέλνπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ 2012 θαη κε ην βξαβείν ηνπ Κύθινπ ηνπ Διιεληθνύ 
Παηδηθνύ Βηβιίνπ. Σν βηβιίν ηνπ «Ζ Πόιε πνπ έδησμε ηνλ πόιεκν» ηηκήζεθε κε ην Κξαηηθό 
Βξαβείν Δηθνλνγξαθεκέλνπ Παηδηθνύ Βηβιίνπ 2011 θαη ην Βξαβείν Δηθνλνγξαθεκέλνπ Παηδηθνύ 
Βηβιίνπ ηνπ Πεξηνδηθνύ Γηαβάδσ. Βηβιία ηνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ιίζηεο ησλ White 
Ravens ηεο Γηεζλνύο Παηδηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Μνλάρνπ (2011, 2012, 2013). Δίλαη κέινο ηεο 
Γηεζλνύο Οξγάλσζεο Βηβιίνπ γηα ηε Νεόηεηα (IBBY) θαη ηεο SCBWI (Society of Children's Book 
Writers & Illustrators) θαη έρεη ζπλεξγαζηεί γηα ηε δηνξγάλσζε εθδειώζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ 
γηα ην παηδηθό βηβιίν κε εθδόηεο, ζρνιεία, βηβιηνζήθεο θαη βηβιηνπσιεία ζε όιε ηελ Διιάδα, κε 
ην Δζληθό Κέληξν Βηβιίνπ, ην Ίδξπκα Λαζθαξίδε, ην Ίδξπκα ηαζηλόπνπινπ, ην Κέληξν 
Λνγνηερλώλ θαη Μεηαθξαζηώλ Ρόδνπ, ην Μνπζείν Ζξαθιεηδώλ, ην Library4all, ηε Future Library 
θαη ην Διιεληθό Παηδηθό Μνπζείν.  
 
Βιβλία ηοσ για παιδιά: 
Ζ Κνθθηλνζθνππίηζα, Μίλσαο 2000 
Πνηνο θηηάρλεη ηα αλέθδνηα, Παηάθεο 2005 
Ο Μάγνο ηνπ Όδνληνο, Μίλσαο 2006 
Σν θνθαιάθη ηεο λπρηεξίδαο, Παπαδόπνπινο 2006 
Σν Παξαλνκύζη, (κε ηελ Σ. Ηλθάληε), Παπαδόπνπινο 2006 
η νπ Νην, Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο 2006 
Λάθεο ν ηαξίθαο, Παπαδόπνπινο 2007 
Γέιην ηνπ θνπηηνύ, Παπαδόπνπινο 2007 
Πιαλόδην Πάξθν, Παηάθε 2007 
Πνηα είλαη ε Μαίξε Κξίζηκαο;, Μίλσαο 2007 
Εήζε κατκνύ λα θαο ηξηθύιιη, Παπαδόπνπινο 2008 
12 δώξα γηα ηα Υξηζηνύγελλα, (ζπιινγηθό) Παπαδόπνπινο 2008 
Ζ πόιε πνπ έδησμε ηνλ πόιεκν, Παηάθεο 2010 
Υξηζηνπγελληάηηθν Αιθαβεηάξη, Παπαδόπνπινο 2010 
Σνπ ζθνηληνύ ηα καληαιάθηα, Παηάθεο 2011 
Οη θαινί θαη νη θαθνί πεηξαηέο, Παπαδόπνπινο 2011 
Ο Ραθηάθνο ησλ ιέμεσλ, Μεηαίρκην 2012 
Οη θαινί θαη νη θαθνί ηππόηεο Παπαδόπνπινο, 2012 
Αλ θάζε κέξα, Eurobank, 2012 
Έρσ γηα ζπκκαζεηή έλαλ πεηξαηή, Παπαδόπνπινο 2013 
Όρη Κπξία, Παπαδόπνπινο 2013 
Σν ζθνηάδη θνβάηαη ηνλ Νηθόια, Μίλσαο 2013 
Οη θαιέο θαη νη θαθέο κάγηζζεο, Παπαδόπνπινο 2013 
Ο γηαηξόο θνβάηαη ηνλ Νηθόια, Μίλσαο 2014 
Όηαλ κεγαιώζσ κπνξώ λα γίλσ θαη…, Ίθαξνο 2014 
Καξάβηα πνπ ηαμίδεςαλ ηε θαληαζία, (κε ηε Μαξία Αγγειίδνπ) Ίθαξνο 2014 
Καξάβηα πνπ δελ θνβήζεθαλ, (κε ηε Μαξία Αγγειίδνπ) Ίθαξνο 2014 
Ο Ηππόηεο Καιόθαξδνο θαη ε Νεξάηδα Διπίδα, Παπαδόπνπινο, Playmobil 2014 (έθδνζε γηα ηελ 
ελίζρπζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζπιιόγνπ Όξακα Διπίδαο). 
Σί θάλεη ληάνπ ληάνπ ζηα θεξακίδηα, Παπαδόπνπινο 2015 
Μηθξά ηαμίδα κε ηε θαληαζία ηνπ Ηνύιηνπ Βεξλ (ζεηξά), Παπαδόπνπινο 2014-2015 
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ΔΛΔΝΖ ΒΟΡΩΝΟΤ 

Ζ Eλένη βορώνοσ (γελ. 1965) ζπνύδαζε ζηε Φηινζνθηθή ρνιή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ηκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο θαη έθαλε κεηαπηπρηαθέο 
ζπνπδέο (Μ.Sc.) ζηε «Γηαρείξηζε θαη αλάδεημε πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» (Heritage 
Management) ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham, από όπνπ πήξε ππνηξνθία θαη έθαλε ηελ 
πξαθηηθή ηεο ζηελ αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο ζηε Γαιιία.  
 
Aπό ην 1992 εξγάδεηαη ζην WWF Διιάο σο Τπεύζπλε Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ). 
Έρεη αζρνιεζεί ηδηαίηεξα κε ζέκαηα Οηθνηνπξηζκνύ θαη ζπκκεηνρηθώλ δηαδηθαζηώλ. Δίλαη 
ζπγγξαθέαο παηδηθήο θαη λεαληθήο ινγνηερλίαο (βηβιία ηεο θπθινθνξνύλ από ηηο εθδόζεηο 
Mεηαίρκην, Κέδξνο, Παηάθεο, Παπαδόπνπινο, Δξεπλεηέο θ.ά.). Σα βηβιία ηεο «Σηνλ αζηεξηζκό 
ηωλ Γηδύκωλ», «Ο βπζόο κε ηα ζνθνιαηόδεληξα» θαη «Όια γηα ηε θαλέια» έρνπλ 
ζπκπεξηιεθζεί ζηηο ππνςεθηόηεηεο γηα ηα βξαβεία ηνπ Γηαβάδσ, Κξαηηθά Βξαβεία θαη 
Αλαγλώζηε, αληίζηνηρα. Σν βηβιίν ηεο «Τν πάηεκα ηνπ Έιιελα» απέζπαζε εύθεκν κλεία από 
ηε Γπλαηθεία Λνγνηερληθή πληξνθηά.  
 
Γηδάζθεη δεκηνπξγηθή γξαθή, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ «Αλαγλώζηε», πεξηνδηθό πνιηηηζκνύ 
(http://www.anagnostis.gr) θαη αξζξνγξαθεί ζηελ παηδηθή εθεκεξίδα Eξεπλεηέο (έλζεην ζηελ 
Καζεκεξηλή ηνπ αββάηνπ).  
 
Έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζηελ εκςύρσζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη ζηελ εθπαίδεπζε 
ελειίθσλ.  
 
Πεξηζζόηεξα ζην http://paramythistopodilato.blogspot.com  
 

http://www.anagnostis.gr/
http://paramythistopodilato.blogspot.com/

