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«Τα βιβλία του Ψιτ χάθηκαν!» Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός στη γειτονιά. Μέσα σε ένα βράδυ, τα 

βιβλία εξαφανίστηκαν, χάθηκαν, έγιναν καπνός! Στ’ αλήθεια, πού πήγαν τα βιβλία;  

Την υπόθεση αναλαμβάνει ο ντετέκτιβ Πλήθωνας, ο αξιότερος των ερευνητών, το μεγαλύτερο 

λαγωνικό όλων των εποχών. Θα μπορέσει άραγε να λύσει το μυστήριο και να βοηθήσει τον φίλο του 

να βρει τον πολύτιμο θησαυρό του; 

Μια περιπέτεια ντετεκτιβική και αυστηρά βιβλιοφιλική! 

Βιβλίο για παιδιά 6+ ετών. 



 

 

Η Δήμητρα Φώτου γεννήθηκε στον Βόλο. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Εργάστηκε στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση.  

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η παιδαγωγική του αθλητισμού, η επίδραση της 

τέχνης στην εκπαίδευση και το μουσείο ως χώρος δημιουργικής απασχόλησης. 

Το 2004 ξεκίνησε η ενασχόλησή της με την παιδική λογοτεχνία. Από τις εκδόσεις Καλέντη κυκλοφορεί 

επίσης το βιβλίο της για παιδιά «Το χαμένο σωσίβιο» (2016).  

Το 2019 τιμήθηκε από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου με το Βραβείο Πάνος Αλέφαντος, το 

οποίο απονέμεται σε εθελοντή που συμβάλλει με τη δράση του στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, 

και το 2016 βραβεύτηκε από το Κέντρο Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Φυλής, για την προσφορά 

της στον αθλητισμό και τον πολιτισμό.  

  

Η Λίλα Καλογερή σπούδασε 3Danimation, ενώ το 2002 αποφοίτησε από το UCE στο Birmingham με 
ΜΑ στην Οπτική Επικοινωνία. Από τότε εργάζεται ως εικονογράφος στον χώρο των εκδόσεων και του 
παιδικού βιβλίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  
Η δουλειά της έχει τιμηθεί με έπαινο στα βραβεία ΕΒΓΕ. 
Η προσωπική της ιστοσελίδα είναι www.lilakalogeri.com. 
 


