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ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ

Εικονογράφηση:
Βίλλυ Καραµπατζιά



Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΤΣΙΛΑ γεννήθηκε και
µεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Το 2001 απο-
φοίτησε από το Τµήµα Επιστηµών Προ-
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλο-
νίκης. Το 2007 πήρε το µεταπτυχιακό της
δίπλωµα από την Παιδαγωγική Σχολή Φλώ-
ρινας στη Σχολική Παιδαγωγική – ∆ιδα-
κτική Μεθοδολογία. Αντικείµενο της µε-
ταπτυχιακής της εργασίας ήταν ο ηλεκτρο-
νικός υπολογιστής στην προσχολική εκ-
παίδευση. Από το 2006 υπηρετεί στη δη-
µόσια εκπαίδευση ως νηπιαγωγός. Είναι
παντρεµένη και µητέρα δύο αγοριών. Από
τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί επίσης
το βιβλίο της Ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ
ΤΟΥ ∆ΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.



Με αγάπη στους γονείς μου.
Τους ευχαριστώ για όλα όσα

μου έχουν προσφέρει.



Σήµερα δεν ήταν ένα συνηθισµένο πρωι-
νό για τα παιδιά στην τάξη της κυρίας Ελέ-
νης, αφού τους περίµενε µια µεγάλη έκ-
πληξη. Πάνω στο άδειο τραπέζι, δίπλα στη



βιβλιοθήκη, υπήρχαν κουτιά, µηχανήµατα
και πολλά καλώδια. Τα παιδιά τα παρατη-
ρούσαν, άλλα µε απορία και άλλα µε εν-
θουσιασµό. Ξαφνικά, ένα τετράγωνο κου-
τί που έµοιαζε µε τηλεόραση άρχισε να
τους µιλάει!



– Γεια σας, φίλοι µου καλοί! Ήρθα να
γνωριστούµε και να παίξουµε µαζί. Το
όνοµά µου είναι Κοµπιουτερούλης, ο Έξυ-
πνος Υπολογιστής. Οι µεγάλοι, όµως, εµέ-
να και τους φίλους µου που βρίσκονται
πάνω σε εκείνο το τραπέζι µάς λένε ηλε-
κτρονικό υπολογιστή.



– Εσύ ξέρω ποιος είσαι, πετάχτηκε η Άν-
να. Είσαι η ΟΘΟΝΗ του υπολογιστή. Και
γιατί, παρακαλώ, σε λένε Κοµπιουτερούλη,
Έξυπνο Υπολογιστή;




