




Ο Eric Carle γεννήθηκε στις Συρακούσες της Νέας Υόρκης το 1929. 

Οι γονείς του ήταν μετανάστες από τη Γερμανία και το 1935 η οικογένεια 

επέστρεψε στη Στουτγάρδη. Στα 16 του, ο Έρικ έγινε δεκτός σε μια σχολή 

καλών τεχνών, εμπειρία που του άνοιξε έναν ολόκληρο καινούργιο κόσμο.

Για αρκετά χρόνια, εργάστηκε ως γραφίστας στη Νέα Υόρκη. 

Σχεδόν σαραντάρης, άρχισε να γράφει και να εικονογραφεί παιδικά βιβλία. 

Σήμερα θεωρείται παγκοσμίως ένας κλασικός της εποχής μας 

και κάθε νέο βιβλίο του αποτελεί εκδοτικό γεγονός.

Τα θέματά του, παρμένα συνήθως από τη φύση, συνοδεύονται 

από πολύχρωμες ζωγραφιές με θαυμάσια κολάζ, που εξάπτουν τη φαντασία 

των παιδιών και προάγουν την αισθητική τους.

Το 2002 ο Έρικ Καρλ και η γυναίκα του, Μπάρμπαρα, ίδρυσαν στο Άμχερστ 

της Μασαχουσέτης το Eric Carle Museum of Picture Book 

(Μουσείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου).

Δείτε περισσότερα για τον ίδιο και τις τεχνικές που χρησιμοποιεί 

στην ιστοσελίδα του, www.eric-carle.com.
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Eric Carle

Το σποράκι
ταξιδεύει...

ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ



Είναι φθινόπωρο. 

Ο αέρας φυσάει δυνατά. Παρασέρνει τους σπόρους των λουλουδιών 

ψηλά στον ουρανό και τους ταξιδεύει πάνω από τη γη. Ένας απ’ αυτούς 

είναι μικρούλης, πιο μικρός απ’ όλους τους άλλους. Θα καταφέρει το 

σποράκι να μη μείνει πίσω και χαθεί; Αλλά για πού το ’βαλαν όλοι τους;





Ένας από τους σπόρους πετάει ψηλά, πολύ πιο ψηλά απ’ όλους. 

Ανεβαίνει, όλο ανεβαίνει… Φτάνει τόσο ψηλά, που καίγεται από 

τις ακτίνες του ήλιου. 

Αλλά το σποράκι συνεχίζει το ταξίδι του παρέα με τους άλλους.





Ένας άλλος σπόρος προσγειώνεται πάνω στην παγωμένη κορυφή 

ενός βουνού. Εδώ οι πάγοι δεν λιώνουν ποτέ – κι σπόρος δεν 

καταφέρνει να φυτρώσει. Οι υπόλοιποι σπόροι συνεχίζουν το ταξίδι 

τους. Το σποράκι, όμως, δεν πετάει τόσο γρήγορα όσο οι άλλοι.






