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Υπάρχουν 7 βιβλία του Ημερολογίου ενός Σπασίκλα! 

Επίσης υπάρχει 1 βιβλίο που μπορείς και εσύ να φτιάξεις το δικό σου 

βιβλίο και υπάρχει ακόμα ένα που εξηγεί πώς γυρίστηκε η ταινία! 



Diary of a Wimpy Kid- 

Το Ημερολόγιο Ενός Σπασίκλα 

Πρωτότυπη έκδοση 

Συγγραφέας Τζεφ Κίνι 

Είδος μυθιστόρημα 

Εκδότης Amulet Books 

Εικονογράφηση Τζεφ Κίνι 

Επιμέλεια 

εξώφυλλου 

Τζεφ Κίνι 

Γλώσσα αγγλικά 

Πρώτη έκδοση 12 Οκτωβρίου 2009 

Ελληνική έκδοση 

Μεταφραστής Χαρά Γιαννακοπούλου 

Εκδότης Ψυχογιός 

Πρώτη έκδοση Μάρτιος 2010 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1


Πώς είναι οι ΣΕΛΙΔΕΣ; 

Οι σελίδες όπως 

βλέπετε στην 

διπλανή εικόνα 

είναι 

σκιτσογραφημένες 

και μαυρόασπρες! 

Στο κάτω μέρος 

υπάρχει ο αριθμός 

των σελίδων! 

 



Συγγραφέας και 

σκιτσογράφος  

είναι ο Τζεφ Κίνι 

 Ο Τζεφ Κίνι είναι ο σκιτσογράφος 
και ο συγγραφέας του 
Ημερολογίου ενός Σπασίκλα. 
Πέρασε τα παιδικά του χρόνια 
κοντά στην Ουάσιγκτον και το 
1995 μετακόμισε στην Αγγλία. Ζει 
στην Νότια Μασαχουσέτη με τη 
σύζυγό του και τους δύο γιους του. 
Έχει γίνει γνωστός χάρη στην 
πολύ επιτυχημένη σειρά βιβλίων 
του με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός 
σπασίκλα». 



Περίληψη! 

 Ό,τι κι αν κάνετε, μη ρωτήσετε ποτέ τον Γκρεγκ Χέφλι πώς πέρασε 

τις καλοκαιρινές διακοπές, γιατί δε θέλει με τίποτα να μιλάει γι' 

αυτό. 

    Τώρα που ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, ο Γκρεγκ θέλει να αφήσει 

πίσω του τους τελευταίους τρεις μήνες... ή, μάλλον, ένα 

συγκεκριμένο συμβάν. Και δυστυχώς για εκείνον, ο μεγαλύτερος 

αδελφός του, ο Ρόντρικ, ξέρει τα πάντα για το συμβάν που θέλει να 

αποσιωπήσει ο Γκρεγκ. Ωστόσο, τα μυστικά έχουν τον τρόπο να 

βγαίνουν κάποτε στη φόρα... ειδικά όταν μπαίνει στη μέση ένα 

συγκεκριμένο ημερολόγιο. 

 Ο αγαπημένος Γκρεγκ Χέφλι κρατάει για δεύτερη χρονιά 

ημερολόγιο... και σκοπεύει να το κάνει για πολλές χρονιές 

ακόμη! 



Γκρεκ 

Χέφλι 

Ράουλι 

Τζέφερσον 

Ο καλύτερος 

φίλος του 

Γκρεκ! 

 

Ροντρικ Χέφλι 

Ο μεγάλος 

αδελφός του 

Γκρεκ! 

Σούζαν 

Χέφλι 

Μητέρα 

του 

Γκρεκ 

Μάνυ  

Χέφλι 

Ο μικρός 

αδελφός 

του Γκρεκ 

Φρανκ Χέφλι   

Μπαμπάς του 

Γκρεκ! 



http://www.youtube.com/watch?v=YJCbdGePaM8 

http://www.youtube.com/watch?v=YJCbdGePaM8


• Ο αγαπημένος σπασίκλας χιλιάδων παιδιών τώρα και στον κινηματογράφο! Η 
σειρά βιβλίων που κάνει πάταγο σε όλο τον κόσμο μεταφέρθηκε και στη μεγάλη 
οθόνη. Στις Η.Π.Α., ήδη προβάλλεται από τις 19 Μαρτίου και φιγουράρει στις 
πρώτες θέσεις του αμερικάνικου box office! Έχει προβληθεί και στις ελληνικές 
κινηματογραφικές αίθουσες. Αυτό είναι το  επίσημο trailer της ταινίας...  

http://www.youtube.com/watch?v=mWB4-fqdBj8 

http://www.youtube.com/watch?v=mWB4-fqdBj8
http://www.youtube.com/watch?v=mWB4-fqdBj8
http://www.youtube.com/watch?v=mWB4-fqdBj8


Συναισθήματα αναγνωστών 

Το βιβλίο έχει 

πολλή φάση 

με απίστευτες 

φάρσες 

Είπα πως θα το 

έπαιρνα για την 

μικρή μου αδελφή, 

μα στο τέλος το 

πήρα για μένα!  

Χα χα χα! Απίστευτο βιβλίο! 

Το έχω διαβάσει εγώ και ο 

πατέρας μου, και τώρα το 

διαβάζει και η μητέρα μου! 




