






Έπαινοι

«Πάντα λέγαμε ”Αν μπορεί να το δει, μπορεί και να το καταφέρει . Μέσα από αυτή την ιστορία  
τα κορίτσια θα γνωρίσουν ηγέτιδες και μπορεί να εμπνευστούν για να τους μοιάσουν. Ένα βιβλίο 
για όλες τις ηλικίες και όλα τα φύλα!»

GEENA DAVIS, ΙΔΡΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ GEENA DAVIS INSTITUTE ON GENDER IN MEDIA

«Η Άρα και οι φίλοι της δεν είναι απλώς χαρακτήρες του βιβλίου· είναι πρότυπα για κορίτσια  
και αγόρια που θέλουν να γνωρίσουν αυτόν τον κόσμο και να φτιάξουν έναν καλύτερο.»

ERIC SCHMIDT, ΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ GOOGLE

«Η ιστορία της Άρα μπορεί να εμπνεύσει μια ολόκληρη γενιά κοριτσιών να γίνουν μηχανικοί, 
προγραμματίστριες, επιστήμονες πληροφορικής. Ο κόσμος μας χρειάζεται περισσότερα κορίτσια 
σαν την Άρα.»

HADI PARTOVI, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ CODE.ORG

«Οι ιστορίες μας βοηθούν να καταλάβουμε τον εαυτό μας, ο ένας τον άλλο, και τον κόσμο που 
μας περιβάλλει. Σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία παίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο έχουμε 
ανάγκη από ιστορίες σαν της Άρα, που θα μας βοηθήσουν να μεγαλώσουμε  
την επόμενη γενιά ανθρώπων που θα βρίσκουν λύσεις.»

LINDA LIUKAS, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ HELLO RUBY 

«Ο κόσμος χρειάζεται περισσότερα κορίτσια στον τομέα της τεχνολογίας, και η φιλοπερίεργη 
μικρή Άρα ανοίγει μια πόρτα. Αυτό το βιβλίο είναι μια όμορφα εικονογραφημένη περιπέτεια που 
παρουσιάζει διαφορετικά, πραγματικά πρότυπα μηχανικών που αναμφίβολα θα εμπνεύσουν 
μελλοντικούς πρωταγωνιστές STEM.»

DEBRA STERLING, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ GOLDIEBLOX

«Αυτό το βιβλίο έχει όμορφη εικονογράφηση και στηρίζει έναν σπουδαίο σκοπό! Είναι πολύ 
σημαντικό να ενθαρρύνουμε τα νεαρά κορίτσια να ηγηθούν σε τομείς STEM –και τούτο το βιβλίο 
έχει αυτόν τον στόχο. Μια φανταστική ιστορία για μελλοντικούς μηχανικούς υπολογιστών.»

RACHEL IGNOTOFSKY, ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΩΝ WOMEN IN SCIENCE ΚΑΙ WOMEN IN SPORTS  

https://code.org/


Αγαπητοί γονείς και δάσκαλοι,

Το πρωί ασχολούμαι με την τεχνολογία, ενώ το βράδυ μεταμορφώνομαι σε μαμά που λέει παραμύθια στα 
παιδιά της –που της αρέσουν η καινοτομία και τα παγωτά, η επίλυση προβλημάτων και η αγγειοπλαστική.

Μετά την επιτυχία του βιβλίου Άρα, η μηχανικός των άστρων αφοσιώθηκα σε ένα δευτερεύον έργο με μια 
ομάδα συναδέλφων. Στον ελεύθερο χρόνο μας συστήσαμε μια νεοφυή επιχείρηση (start-up), για να εξερευ- 
νήσουμε νέους τρόπους εφαρμογής τεχνικών διαδικασιών προκειμένου να πάμε τα παιδικά βιβλία από τη 2D  
στη 3D διάσταση και στην εικονική πραγματικότητα, να τα κάνουμε πιο προσβάσιμα, ακόμα και να δώσουμε 
άλλη μορφή στους χαρακτήρες χρησιμοποιώντας υπεύθυνα την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε να μοιάζουν με 
αναγνώστες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς.

Ήθελε πολλά κότσια για να αρχίσουμε κάτι νέο. Έμαθα πολλές νέες δεξιότητες: πώς να νιώθω άνετα εκθέτο-
ντας τον εαυτό μου στον κόσμο, πώς να πλασάρω την ιδέα μου στον κόσμο για να πάρω χρηματοδότηση, πώς να 
φτιάχνω μια ομάδα από διαφορετικούς ανθρώπους με εξίσου διαφορετικές δεξιότητες και πώς να εμπνέω την 
ομάδα μου να προγραμματίζει και να δημιουργεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας γνώρισα μέντορες που 
μοιράστηκαν μαζί μου τις εμπειρίες τους και με ενθάρρυναν, βοηθώντας με να αντιμετωπίζω τις αποτυχίες και 
να αρχίζω από την αρχή. Όλα αυτά παράλληλα με τη βασική μου δουλειά και φυσικά τα δύο μικρά ρομπότ μου!

Αυτό το εγχείρημα με ενέπνευσε να γράψω αυτό το βιβλίο. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι γυναίκες που 
ιδρύουν start-up στον τομέα της τεχνολογίας αποτελούν τρομακτική μειονότητα. Οι περισσότερες χρηματοδο-
τήσεις (μιλάμε για τεράστια κεφάλαια) δεν αφορούν εταιρείες που ανήκουν σε γυναίκες ή μειονότητες. Αυτές 
δεν έχουν πρόσβαση σε αντιπροσωπευτική καθοδήγηση και δικτύωση που θα τους επέτρεπε να αναπτυχθούν. 
Εξισώνοντας τους πόρους, τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες καθοδήγησης, θα μπορούσαμε να έχουμε περισ- 
σότερες εταιρείες-μονόκερους (δηλαδή εταιρείες αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου) συσταθείσες από γυναίκες, 
με αποτέλεσμα μια δικαιότερη παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.  

Ελπίζω αυτό το βιβλίο να προσφέρει στα παιδιά (και στους μεγάλους!) μια ματιά στον εκπληκτικό κόσμο των 
start-up και στο ταξίδι της καινοτομίας. Να εμπνεύσει με την ενσάρκωση υποεκπροσωπούμενων εφευρετών 
και ιδρυτών. Να επισημάνει πόση σημασία έχει να εργαζόμαστε με διαφορετικούς ανθρώπους και να συμπε-
ριλαμβάνουμε διαφορετικές προοπτικές. Να μας ενθαρρύνει να δώσουμε μια ευκαιρία στον εαυτό μας και να 
κυνηγήσουμε τις σπουδαίες ιδέες μας. Να καλλιεργήσει το κουράγιο, όταν αποτυγχάνουμε, ώστε να αρχίζουμε 
πάλι από την αρχή. Και να χρησιμεύσει με τον δικό του αμελητέο τρόπο ως εργαλείο για να προετοιμάσουμε  
το έδαφος για μελλοντικούς ιδρυτές.

Διαβάστε μαζί, μάθετε και θαυμάστε – ξεκινήστε και αναπτύξτε τον εφευρέτη μέσα σας.

Στις ομιλίες μου  

στο TEDx,  

τις «Recoding Stories», 

μιλάω εκτενώς για  

το ταξίδι μου. 
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ΕΙΝΟ-ΕΙΝΟ-
ΣΑΥΡΟΙΣΑΥΡΟΙ

Γεια σου, κόσμε!
Είμαι η Άρα και αυτή είναι η βοηθός μου, η Ντι-Ντι.
Μπορεί να είμαι μικρή, αλλά κάνω ΜΕΓΑΛΑ όνειρα.

Μπ
ιπ!

ΜΕΓΑΛΟΜΕΓΑΛΟ
ΟΝΕΙΡΟ!ΟΝΕΙΡΟ!

ΗΡΩΙΗΡΩΙ Α της ΖΩΗΣΑ της ΖΩΗΣ

Σύσταση μιας Start-UpΟΝΕΙΡΑ, ΟΜΑΟΝΕΙΡΑ, ΟΜΑ ΕΣ  ΕΣ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ

GO ++



ΚΑΛΗ 
ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑ

«Σωστά, Ντι-Ντι. Και αφού οι καλύτερες ιδέες μού έρχονται  
όταν ονειρεύομαι, εφηύρα αυτόν τον Αποκωδικοποιητή Ονείρων. 
Αιχμαλωτίζει αυτές τις φανταστικές ιδέες, ώστε να μην τις ξεχνάω 
όταν ξυπνάω.»



ΚΑΛΗ 
ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑ

Ο Αποκωδικοποιητής Ονείρων…

και ξαναπαίζει τα πιο φανταστικά μου όνειρα. 
«Κι αν κάθε παιδί είχε από έναν;» ρωτάω την Ντι-Ντι.  
«Σκέψου πόσες φοβερές ιδέες θα αιχμαλωτίζαμε και θα μαζεύαμε!»

…αναλύει τα σήματα των ονείρων… αποθηκεύει… ταξινομεί… καταγράφει… αναζητά…

ΗΡΩΙΗΡΩΙ Α της ΖΩΗΣΑ της ΖΩΗΣ

Σύσταση μιας Start-UpΟΝΕΙΡΑ, ΟΜΑΟΝΕΙΡΑ, ΟΜΑ ΕΣ  ΕΣ  ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΕΣ

GO ++



Μπιπ!

ΒΑΣΗΒΑΣΗ

ΔΕΔΟ-ΔΕΔΟ-
ΜΕΝΩΝΜΕΝΩΝ

ΟΝΕΙΡΩΝΟΝΕΙΡΩΝ



Η γιαγιά μου είναι Eκπληκτική Eπιχειρηματίας.  
Φτιάχνει φοβερά γκατζετάκια που κάνουν εύκολη  
τη ζωή των ανθρώπων με διασκεδαστικό τρόπο.  
Η γιαγιάκα μου μας ακούει και της εξάπτεται η περιέργεια. 
«Άρα, γλυκιά μου», λέει η γιαγιά, «είσαι δημιουργός,  
πρωτοπόρα –σωστή εφευρέτρια! Χρειάζεσαι  
τη δική σου start-up. Έτσι θα μπορείς να φτιάξεις  
τον Αποκωδικοποιητή Ονείρων ΓΤΚ: Για Τον Κόσμο!»
«Ακούγεται σούπερ, γιαγιάκα. Αλλά τι είναι  
μια start-up;» ρωτάω απορημένη.

ΦΟΡΤΩΣΗΦΟΡΤΩΣΗ

ΣΥΜΒΟΥ-ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΩΝΛΩΝ
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ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΟΜΑΔΙΚΗ 
ΕΡΓΑΣΙΑ



ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΕΦΕΥΡΕΤΗ

ΣΟΥΠΕΡ
ΠΑΤΕΝΤΑ




