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της Πελιώς ΠαΠαδια

Ξεκινάμε τις βιβλιοπροτάσεις του μήνα με ένα… 
βιβλιοπαιχνίδι από τις Εκδόσεις Ίκαρος! «Παίζω 
και Διαβάζω στο Κάστρο των Ιπποτών», των 
Britta Teckentrup και Corina Fletcher. Τα μικρά 

παιδάκια θα διασκεδάσουν πολύ με αυτό το λαμπερό, 
γεμάτο χρώματα βιβλίο! Διαβάστε τους αρχικά την 
ιστορία και μετά ανοίξτε το! Το κάστρο των ιπποτών θα 
ξεδιπλωθεί μπροστά τους και θα γίνει ένα τρισδιάστατο 
παιχνίδι με φιγούρες που αναμετρώνται, διασκεδάζουν 
και εξερευνούν! 

 Από τις ίδιες εκδόσεις μόλις κυκλοφόρησε το 
«Η Μπέμπα Μπλομ παίζει κρυφτό!» της Jannie Ho, ένα 
βιβλιαράκι σχεδιασμένο για μικρά παιδικά χεράκια 
(από ενός έτους), που ψάχνουν μέσα στις σελίδες του 
να βρουν την ηρωίδα του και τους φίλους της.

 Οι Εκδόσεις Διόπτρα έχουν κάνει πολύ 
επιτυχημένο άνοιγμα και στο παιδικό βιβλίο και μας 
προτείνουν τον ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τίτλο «Αυτό 
το βιβλίο έφαγε το σκύλο μου», του Richard Byrne. 
Ζητείται, λοιπόν, καλός αναγνώστης για να εξηγήσει 
σ’ αυτό το άτακτο βιβλίο ποιος είναι το αφεντικό. Θα 
βοηθήσετε; 

 Η Κοτούλα Τούλα λάτρευε τα αυγά. Όλα τα αγα-
πούσε και τα μεγάλα και τα μικρά. Μονάχα στο φτερό 
της, αχ, να κρατούσε ένα δικό της! Η Emma Levey 
έγραψε και εικονογράφησε μια συγκινητική ιστορία 
θριάμβου ενάντια στις αντιξοότητες, παρουσιάζοντας 
με έμμεσο τρόπο στα παιδιά την αξία της υιοθεσίας και 
την αποδοχή της διαφορετικότητας. Ένα πραγματικά 
υπέροχο παραμύθι για πριν την καληνύχτα και όχι 
μόνο, «Η Κοτούλα Τούλα» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις 
Παπαδόπουλος.

 Από τις Εκδόσεις Key Books μόλις κυκλοφόρησε 
«Ο παππούκας μου». Στο βραβευμένο βιβλίο της, που 
είναι αφιερωμένο σε όλες τις γιαγιάδες και όλους τους 
παππούδες, η Marta Altés αφηγείται μια τρυφερή 
ιστορία για την ξεχωριστή σχέση μεταξύ ενός παππού 
και του εγγονού του. Η Καταλανή εικονογράφος προ-
σεγγίζει το θέμα με ζεστασιά και ευαισθησία. Τα σχέδιά 
της θα γοητεύσουν τους γονείς, ενώ τα παιδιά σίγουρα 
θα λατρέψουν το χιούμορ και τους χαρακτήρες της 
ιστορίας.

 Η παιδική σειρά Τσαλαπετεινός των Εκδόσεων 
Νεφέλη μάς παρουσιάζει το εξαιρετικό βιβλίο «Φίλοι», 
της Marianne Dubuc, σε απόδοση Θεόφιλου Μπαχτσε-
βάνη. Μια φθινοπωρινή μέρα, ένα λιοντάρι βρίσκει 
κοντά στον κήπο του ένα πληγωμένο πουλί που δεν 
μπορεί να ακολουθήσει το κοπάδι του και αποφασίζει 
να το φροντίσει. Είναι η αρχή μιας τρυφερής φιλίας, 
που παρακολουθούμε καθώς αλλάζουν οι εποχές. Λίγο 
καιρό αργότερα, το πουλί θα γιατρευτεί και θα πετάξει 
για να ξαναβρεί τους φίλους του και το λιοντάρι θα 
επιστρέψει στη μοναξιά του, αλλά όχι για πολύ…

 Τι συμβαίνει όταν ένα μωρό ξυπνά φοβισμένο 
μες στο βράδυ; Όταν βλέπει στην κρεμασμένη ζακέτα 
ένα φανταστικό τέρας; Όταν φοβάται τα σκοτάδια; 

Όταν το δάσος μοιάζει τρομακτικό μέσα στη νύχτα; 
Οι Εκδόσεις ΗΛΕΚΤΡΟΝ παρουσιάζουν το «Καληνύχτα 
Αστέρι μου...» της Έλενας Κουβαρά, ένα παραμύθι 
για την εξοικείωση των παιδιών με το σκοτάδι και 
για τον σημαντικό ρόλο των γονέων, που πρέπει να 
αντιμετωπίζουν τους φόβους με ανιδιοτελή αγάπη και 
αστείρευτη φαντασία. Ένα πραγματικά απολαυστικό 
οδοιπορικό από τις πρώτες αγωνιώδεις ερωτήσεις 
των παιδιών μέχρι την τελική επιβεβαίωση ότι είναι 
ασφαλή μέσα στην αγκαλιά του γονιού τους για μια 
πραγματικά καλή νύχτα.

 Ενώ τα σύννεφα μαζεύονται για να χτυπήσουν 
τη γη με μια σφοδρή καταιγίδα, μια μικρή Συννεφούλα 
αποφασίζει να μην πάει μαζί τους, γιατί την αγαπάει τη 
γη, τα χρώματά της, τα σχήματά της, το παιχνίδισμα 
που κάνει το φως με τους αφρούς των κυμάτων... 
Μόνη, όμως, φοβάται μέσα στην απεραντοσύνη του 
ουρανού. Τότε, μέσα στη νύχτα, εμφανίζεται η Κυρά 
του Ανέμου, που την παίρνει στην ασφαλή αγκαλιά της, 
την προστατεύει και το πρωί της δείχνει όλη τη μαγεία 
του κόσμου. Η βραβευμένη με Νόμπελ Λογοτεχνίας 
Τόνι Μόρισον σε συνεργασία με τον γιο της Σλέιντ 
γράφουν μια τρυφερή ιστορία για να πουν στα παιδιά 
ότι όλοι μας έχουμε μια ξεχωριστή θέση σε τούτο τον 
κόσμο, αλλά για να ανακαλύψουμε τη γλυκύτητά του 
πρέπει να συνυπάρξουμε με τους άλλους. Η εικονογρά-
φηση του πολυβραβευμένου Sean Qualls αποδίδει με 
την πλούσια παλέτα των χρωμάτων της την υφή των 
στοιχείων της φύσης, τη δροσιά του πρωινού, τη θέρμη 
του ήλιου και των χρωμάτων της γης, μα και την έντα-
ση και την οργή της καταιγίδας, την κίνηση του ανέμου 
και των σύννεφων. «Η Συννεφούλα και η Κυρά του 
Ανέμου» εντάσσεται στη σειρά «Μικροί αναγνώστες - 
Μεγάλοι συγγραφείς» των εκδόσεων Πάπυρος.

 Ήταν κάποτε ένα τρολ που ζούσε κάτω από 
μια γέφυρα (εκεί όπου ζουν όλα τα τρολ δηλαδή). Την 
ίδια εποχή, κάπου στον ωκεανό, ζούσε και μια παρέα 
πειρατών πάνω σ’ ένα πειρατικό (εκεί όπου ζουν όλοι 
οι πειρατές δηλαδή). Πώς όμως συνδυάζεται το τρολ με 
τους πειρατές; Μα τα χίλια κύματα, ανοίξτε «Το τρολ», 
που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Πατάκη, και μυρίστε! 
Δεν μυρίζει αλμύρα; Ένα χιουμοριστικό βιβλίο για 
παιδιά από τη συγγραφέα του περίφημου «Γκρούφα-
λο» Τζούλια Ντόναλντσον, σε εικονογράφηση Ντέιβιντ 
Ρόμπερτς. 

 Για παιδιά από 5 ετών μόλις κυκλοφόρησαν 
από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο τα δύο πρώτα βιβλία της 
σειράς «Ο μικρός δράκος Καρύδας» του Ίνγκο Ζίγκνερ, 
σε μετάφραση Μαρίας Αγγελίδου, το «Ταξίδι στην 
προϊστορία» και η «Εκδρομή με το σχολείο». Διαβάστε 
τα και θα καταλάβετε αμέσως ότι ο συγγραφέας, που 
εικονογραφεί ο ίδιος τις ιστορίες του, έχει βρει τον 
σφυγμό των παιδιών της προσχολικής και της πρώτης 
σχολικής ηλικίας. Ο δράκος Καρύδας είναι μια σειρά 
βιβλίων που σέβεται και τους μικρούς αναγνώστες 
αλλά και τους ενήλικες που θα διαβάσουν μαζί τους.

 Ο πολυβραβευμένος Μάκης Τσίτας επιστρέφει 
με το «Βρες ποιος είμαι», που κυκλοφορεί από τις 
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Εκδόσεις Πατάκη και υμνεί με πολύ χιούμορ την 
πατρότητα. Το τηλέφωνο στο γραφείο του κυρίου 
Ρηγόπουλου χτυπάει τρεις φορές. Ποιος μπορεί να 
τηλεφωνεί τέτοια ώρα; Ένας ελέφαντας, ένας τεμπέλης 
τζίτζικας, ο τρομερός μάγος Ραταπουρίμ, ο ξακουστός 
βασιλιάς Αλεβουζάν, ένας πλανόδιος μουσικός; 
Μήπως ένας εξωγήινος, ο παντοδύναμος Ηρακλής, το 
φοβερό τέρας της ζούγκλας;  Ένα ανατρεπτικό παιχνίδι 
ανάμεσα στον πατέρα και τον μικρό γιο του, που τους 
δίνει την ευκαιρία για μια σύντομη περιπλάνηση. Ο 
συγγραφέας, με μεγάλη και θαυμαστή απλότητα και με 
βασικό όχημα τη φαντασία, μιλάει ουσιαστικά για τα 
συναισθήματα, με κορυφαίο αυτό της αγάπης. Το τρυ-
φερό κείμενο συμπληρώνει και αναπτύσσει υπέροχα η 
εξαίρετη εικονογράφηση της Λίλας Καλογερή.

 Αν είσαι όμορφος, έξυπνος και πρίγκιπας, η ζωή 
μοιάζει σχετικά εύκολη! Εκτός κι αν έχεις τη συνήθεια 
ν’ αφήνεις τα πάντα… ΜΙΣΑ. Πώς περιμένεις μετά 
να σου εμπιστευτούν ΟΛΟΚΛΗΡΟ βασίλειο; Έλα όμως 
που ο «Πρίγκιπας Μισός», της Κατερίνας Ανωγιαννάκη 
(Εκδόσεις Μεταίχμιο, εικονογράφηση Πετρούλας 
Κρίγκου), δεν φιλοδοξεί να γίνει βασιλιάς! Έχει άλλα 
σχέδια στο μυαλό του! «Τρίχες» θα πουν με ένα στόμα 
οι γονείς του. «Ακριβώς» θα απαντήσει ο πρίγκιπας, 
ψαλιδίζοντας τα όνειρά τους. Γιατί ο πρίγκιπας 
Μισός είναι αποφασισμένος να κάνει το δικό του! Θα 
καταφέρει άραγε να ολοκληρώσει κάτι στη ζωή του; 
Το βιβλίο εντάσσεται στη σειρά Διαβάζω ιστορίες 6+, 
η οποία περιλαμβάνει απλές, διασκεδαστικές ιστορίες 
μέχρι 1.000 λέξεις που οδηγούν το παιδί στον δρόμο 
της ανάγνωσης.

 Το τελευταίο παιδικό βιβλίο του σπουδαί-
ου λογοτέχνη Γιάννη Κοντού «Η αρκούδα και το 
βατραχάκι» κυκλοφόρησε μόλις δύο μέρες πριν από 
τον θάνατό του από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος και 
δυστυχώς δεν πρόλαβε να το πιάσει στα χέρια του. 
Όπως είχε γράψει χαρακτηριστικά ο ίδιος Κοντός για 
το βιβλίο: «Όταν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, 
έδωσε για συντροφιά τα ζώα, οικόσιτα και άγρια. Τα 
ζώα θέλουν φροντίδα και αγάπη. Γι’ αυτό κι εγώ μαζί 
με τον ζωγράφο Αλέκο Φασιανό κάναμε ένα βιβλίο 
με θέμα την τρυφερή σχέση μιας αρκουδίτσας κι ενός 
βατραχάκου, με περιβάλλον το δάσος […] Δίνουμε στο 
παιδί παραμύθια που το οδηγούν στην αγάπη για τα 
ζώα. Παράλληλα, το παιδί μαθαίνει τις κλιματολογικές 
αλλαγές των εποχών στο δάσος. Ακόμα, τη χειμερία 
νάρκη των δύο πρωταγωνιστών και την άνοιξη που 
φέρνει η ζωή και τα χρώματα». 

 Αλήθεια, «Ποιος φοβάται τα μικρόβια»; O ανα-
πληρωτής καθηγητής παιδιατρικής Παναγιώτης Σπυ-
ρίδης και η δημοσιογράφος και συγγραφέας Κατερίνα 
Μανανεδάκη ενώνουν τις δυνάμεις τους και γράφουν 
ένα εκπαιδευτικό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό 
παραμύθι µε πρωταγωνιστές παιδιά και μικρόβια, που 
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Λιβάνη! Μικρόβια υπάρ-
χουν παντού γύρω µας, πάνω µας, μέσα µας, ζούμε µε 
αυτά, είναι εχθροί αλλά και φίλοι µας ταυτόχρονα! Κι 
όταν τα παιδιά κάνουν πάρτι, μαζί τους πάρτι κάνουν 
και τα μικρόβια! Πρέπει να τα φοβόμαστε; Όχι! Ο μύθος 
συναντά την ιατρική και μέσα από το βιβλίο μικροί και 
μεγάλοι μαθαίνουν χρήσιμα πράγματα για τον ρόλο 
των μικροβίων στη φύση και στη ζωή µας. 

 Ποιοι είναι οι Κερδιστανοί και ποιοι οι Χανι-
στανοί; Πού κατοικούν; Γιατί τσακώνονται συνέχεια 
μεταξύ τους; Και η χαδιάρα φάλαινα; Την ξέρει άραγε 
κανείς; Τι ζητά από τους φίλους μας και πώς θα φέρει 
τα πάνω κάτω στις ζωές τους; Ο εκπαιδευτικός και 
ψυχολόγος Γιώργος Μπουμπούσης με το νέο του βιβλίο 
«Κερδιστανοί, Χανιστανοί και μια χαδιάρα φάλαινα», 
που κυκλοφορεί από την Ελληνοεκδοτική, σε εικονο-
γράφηση Νίκου Γιαννόπουλου, δίνει την ευκαιρία σε 
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σύγχρονη ματιά
στο παιδικό βιβλίο

γονείς και εκπαιδευτικούς να συζητήσουν με τα παιδιά 
τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να διαχειριζό-
μαστε τη νίκη ή την ήττα μας χωρίς να πληγώσουμε ή 
να πληγωθούμε, προβάλλοντας έτσι το αληθινό νόημα 
του δίπτυχου «κερδίζω-χάνω». Το βιβλίο συνοδεύεται 
από επιτραπέζιο παιχνίδι. 

 Οι Εκδόσεις Ψυχογιός και η Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη 
μάς παρουσιάζουν δύο νέα βιβλία με πρωταγωνίστρια 
την Ντανιέλα την κουνελίτσα, που κλείνουν το μάτι 
σε αγαπημένα κλασικά παραμύθια. «Η Ντανιέλα και 
τα επτά λυκάκια» αφηγείται στα παιδιά την περιπέ-
τεια που ζει η κουνελίτσα όταν πιάνει φιλίες με επτά 
λυκάκια και ανοίγει κατά λάθος την πόρτα του σπιτιού 
τους στον Κακό τον Τράγο! Όταν ο τελευταίος καταπίνει 
τους φίλους της, η Ντανιέλα θυμάται το αγαπημένο της 
παραμύθι «Ο Λύκος και τα Επτά Κατσικάκια», αρπάζει 
βελόνα, κλωστή κι ένα ψαλίδι και τρέχει να τα σώσει. 
«Η Ντανιέλα και οι επτά χιονάτες», πάλι, μιλάει για την 
περιπέτεια που ζει η κουνελίτσα όταν πιάνει φιλίες 
με τον νάνο και τις επτά Χιονάτες. Όταν ανοίγει κατά 
λάθος την πόρτα του σπιτιού τους σε έναν πανέμορφο 
κούνελο, που της προσφέρει καροτοπαγωτό, ο νάνος 
το δοκιμάζει και πέφτει λιπόθυμος. Τότε, η Ντανιέλα 

θυμάται το αγαπημένο της παραμύθι «Η Χιονάτη και οι 
Επτά Νάνοι» και ξέρει πως πρέπει να βρει γρήγορα μια 
πριγκίπισσα για να τον φιλήσει και να τον σώσει.

 Μιας και μιλάμε για Χιονάτες, σας προτείνουμε 
άλλη μια διασκευή του κλασικού παραμυθιού, αυτήν 
τη φορά από την αγαπημένη των παιδιών Κάρμεν 
Ρουγγέρη, που μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις 
Διάπλαση, σε εικονογράφηση Χριστίνας Κουλουμπή. 
«Η Χιονάτη και οι 7 ψηλοί νάνοι» είναι μια ιστορία στην 
οποία η γνωστή ηρωίδα συνυπάρχει με… ψηλούς 
νάνους. Πώς έγινε αυτό; Ε, με μάγια φυσικά, αφού 
πρόκειται για παραμύθι! Περισσότερα θα διαβάσετε 
στο βιβλίο, που μάλιστα περιέχει και CD με το κείμενο 
και τα τραγούδια όπως παρουσιάστηκαν σε παλαιότερη 
θεατρική παράσταση της κ. Ρουγγέρη.

 Από τις ίδιες εκδόσεις μόλις κυκλοφόρησε και ο 
«Ερωτόκριτος», μια ξεχωριστή διασκευή της τρυφερής 
και πολυτραγουδισμένης ιστορίας της κρητικής λο-
γοτεχνίας, γραμμένη για παιδιά από την Κατερίνα Μου-
ρίκη, σε εικονογράφηση Ιωάννας Κυρίτση-Τζιώτη. Το 
όμορφο κείμενό της, ζωντανεμένο με εικόνες αληθινά 
ποιητικές και συνοδευόμενο από πρωτότυπη μουσική, 
θα σας βοηθήσει να ζήσετε τις περιπέτειες και τα παθή-
ματα του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Μια ιστορία 
αληθινά συναρπαστική, που σίγουρα θα αγαπήσετε και 
θα θελήσετε να διαδώσετε, όπως ακριβώς έκαναν και 
οι προηγούμενες γενιές.

 Τι φταίει και ο Νικόλας είναι συχνά αφηρημένος, 
ζωηρός και ανήσυχος; Γιατί ονειροπολεί, πετάει ο νους 
του και καλπάζει σαν αλογάκι; Καρφιά έχει η καρέκλα 
του και είναι συνεχώς όρθιος; Φταίει η συμμαθήτρια 
η Ντέπυ ή μήπως η ΔΕΠΥ; Η λύση βρίσκεται σε ένα 
κόκκινο, αόρατο κουτί, όπου κουλουριάζεται η ΔΕΠΥ 
όταν ο Νικόλας δεν της δίνει σημασία. Αλλά τι είναι 

Info

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ:

• Τους καλούς τρόπους

• Τη δεξιότητα της οµιλίας

• Την ικανότητα αναγνώρισης 

των ζώων

ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΠΙΘΑΝΗ ΣΕΙΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΟΝΙ

ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ:

• Την ικανότητα αναγνώρισης 
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ΤΗΣ ΠΕΛΙΩΣ ΠΑΠΑΔΙΑ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

Η ΜΟΥΣΙΚΗ
Σε 

μια όμορφη και ήσυχη πολυκα-

τοικία, ο κύριος Ευδαίμων, ένας 

στρυφνός και πειθαρχημένος 

κύριος, ζει 
μια απολύτως… αθόρυ-

βη καθημερινότητα. Όλα ανατρέπονται όμως όταν 

στο διπλανό διαμέρισμα μετακομίζει ένας νεαρός 

μουσικός, μαέστρος μιας παιδικής χορωδίας και 

λάτρης κάθε είδου
ς μουσικής! Ο κύριος Ευδαίμων, 

ενοχλούμενος από τις μελωδίες και τους πρόσχα-

ρους ήχους του, καταστρώνει ένα παμπόνηρο σχέ-

διο για να τον διώξει μακριά, την  ίδια ώρα που ο 

νεαρός μαέστρος προσπαθεί να κερδίσει τη φιλία 

του αποδεικνύοντάς του ότι η μουσική βρίσκεται 

παντού, ακόμα και μέσα στην καθ’ όλα αποστειρω-

μένη και άηχη ζωή του! 

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της παράστασης «Τα 

μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή», που ανεβαίνει 

φέτος για δεύτερη χρονιά, η ομάδα Κοπέρνικος 

διευρύνει τη συνεργασία της με τη Μουσική 

Βιβλιοθήκη στο Μέγαρο με την ολοκαίνουργια 

μουσικοθεατρική παράσταση «Απαγορεύεται η 

Μουσική!» Όσο κι αν ο ανατρεπτικός τίτλος της 

προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο, η
 κεφά-

τη αυτή παράσταση έρχεται να μας αποδείξει 
ότι 

η μουσική είναι παντού. Ο Άγγελος Αγγέλου και 

η Έμη Σίνη έγραψαν μαζί το κείμενο της παρά-

στασης. Ο Άγγελος έγραψε, επίσης, τη μουσική, 

Info: Το «Απαγορεύεται η μουσική» παίζεται κάθε Κυριακή στις 15:00, 

στην Αίθουσα Διδασκαλίας της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης «Λίλιαν 

Βουδούρη», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

ενώ η Έμη τους στίχους. Το… πολυμήχανο αυτό 

ζευγάρι μιλάει στο Τaλκ για τη νέα δουλειά του, 

που απευθύνεται σε παιδιά 4-9 ετών. 

«Απαγορεύεται η μουσική». Τι σας έδωσε την 

ιδέα να γράψετε αυτό το έργο με τον ανατρε-

πτικό τίτλο; Θέλαμε από καιρό να γράψουμε ένα 

θεατρικό που να πραγματεύεται την έννοια της 

ελευθερίας και να την παρουσιάζει με τέτοιο
 τρό-

πο ώστε η αξία της να γίνεται εύκολα αντιληπτή 

στα παιδιά. Έτσι όταν η Μουσική Βιβλιοθήκη της 

Ελλάδος μάς ζήτησε ένα νέο έργο αρπάξαμε την 

ευκαιρία και δημιουργήσαμε ένα μιούζικαλ με 

τον εν λόγω τίτλο.

Ο κύριος Ευδαίμων είναι τόσο... δυσδαίμων που 

αποφασίζει να απαγορεύσει τη μουσική στην 

πολυκατοικία του; Ποιον τύπο ανθρώπου θέλα-

τε να προβάλλετε μέσω της περσόνας του και 

ποιο είναι το «φάρμακο» για τη συμπεριφορά 

του; Ναι. Ο κύριος Ευδαίμων απαιτεί την ολοκλη-

ρωτική απαγόρευση της μουσικής και το πετυχαί-

νει, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη αντίσταση από τους 

υπόλοιπους. Έτσι, μέσα σ’ ένα πρωινό, όποιος 

τραγουδά στο μπάνιο του, σφυρίζει ή παίζει πιάνο 

είναι ανεπιθύμητος. Προσοχή όμως! Η αυταρχικό-

τητα αυτού του ανθρώπου δεν αποτελεί γνώρισμα 

«εκ φύσεως» του χαρακτήρα του, αλλά το σύμπτω-

μα προσωπικών του βιωμάτων: της κοινωνικής 

του απομόνωσης, της αίσθησης απόρριψης και 

–πάνω απ’ όλα– της απουσίας αγάπης. Στα αίτια 

αυτά οφείλουμε εμείς –σαν άλλοι γιατροί– να 

εστιάσουμε και να προσαρμόσουμε το «φάρμακο».

Μπορεί ένα θεατρικό έργο να παρακινήσει 

τους γονείς να βάλουν περισσότερη μουσική 

στη ζωή τους και να συνειδητοποιήσουν ότι «η 

μουσική είναι παντού» και κάνει τους ανθρώ-

πους ευτυχισμένους; Μπορεί, όντως, η μουσική 

να φέρει κοντά εντελώς διαφορετικούς μεταξύ 

τους ανθρώπους; Η μουσική μπορεί να γίνει η 

αφορμή για να συναντηθούν δύο άνθρωποι ακόμα 

κι αν φαινομενικά δεν υπάρχει κοινός τόπος ανά-

μεσά τους. Η μουσική παρακινεί το συναίσθημα, 

ενεργοποιώντας τη φιλία, την αδελφικότητα, τη 

συνεργασία, την άμιλλα.

Παίζουν: Ορέστης Τζιόβας, Ελισσαίος Βλάχος, Μιχάλης Κοιλάκος - Κείμενο: Άγγελος Αγγέλου, Έμη Σίνη - Σκη-

νοθεσία-σκηνικά: Γκάυ Στεφάνου - Στίχοι: Έμη Σίνη - Εισιτήρια: €8,00 (παιδικό), €10,00 - Διάρκεια: 70 λεπτά

Η παράσταση θα παίζεται μέχρι τις 17 Μαΐου.

Το «Απαγορεύεται η μουσική» είναι ένα κωμι-

κό έργο. Είναι εύκολο να κάνεις τα παιδιά να 

γελάσουν; Τα παιδιά, σε αντίθεση με τους μεγά-

λους, δεν έχουν ανάγκη το θέατρο για να γελά-

σουν. Ούτε δικός μας αποκλειστικός στόχος είναι 

να τα διασκεδάσουμε. Το χιούμορ στα θεατρικά 

μας έργα λειτουργεί ως ένα ακόμη μέσο παρακί-

νησης των μικρών μας φίλων να ταυτιστούν με 

τους ήρωες της ιστορίας και να τους ακολουθή-

σουν στο ταξίδι του
ς. Τι άλλο είναι άλλωστε το 

χιούμορ παρά μια πιο προσωπική, μια πιο οικεία 

και ξεχωριστή γλώσσα επικοινωνίας;

Μιλήστε μας για τους τρεις πρωταγωνιστές 

της παράστασης, που μοιάζουν να έχουν 

άριστη χημεία μεταξύ τους, αλλά και με τους 

θεατές τους. Τι πρόσφερε ο καθένας τους στην 

παράσταση για να... απογειωθεί τόσο ψηλά; Ο 

Ορέστης Τζιόβας και ο Μιχάλης Κοιλάκος αγκά-

λιασαν το έργο με μεγάλη αγάπη και έδωσαν 

όλο τους τον εαυτό στην προετοιμασία του. Είναι 

μεγάλη χαρά να βρίσκεις συνεργάτες με τους 

οποίους να υπάρχει αλληλοεκτίμηση. Ο Ελισσαί-

ος Βλάχος, πάλι, είναι μια σταθερή και αναπόσπα-

στη παρουσία στα έργα της ομάδας Κοπέρνικος. 

Σημαντική όμως για το «δέσ
ιμο» των ηθοποιών 

υπήρξε και η συμβολή του σκηνοθέτη μας, του 

Γκάυ Στεφάνου, που εργάστηκε με επιμονή και 

προσήλωση όλον αυτόν τον καιρό.

Δεύτερο έργο σας μέσα σε δύο χρόνια που 

παίζεται στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη 

«Λίλιαν Βουδούρη». Τι ιδιαίτερο έχει αυτή η συ-

νεργασία; Η παράσταση του μικρού Ερμή που ξε-

κίνησε πέρυσι στη βιβλιοθήκη έδειξε 
ότι το ζ

εστό 

θεατράκι της ταιριάζει απόλυτα στην αισθητική 

της ομάδας μας. Γι’ αυτό και φέτος προτείναμε τη 

διεξαγωγή μια νέας τελείως διαφορετικής παρά-

στασης με πολλή μουσική που να προβάλλει και 

να τονίζει ακόμα περισσότερο τον χαρακτήρα της 

βιβλιοθήκης. Το «Απαγορεύεται η μουσική» είναι 

μια μουσικοθεατρική παράσταση, σε αντίθεση με 

«Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή» που βαδίζει 

σε πιο παραδοσιακά μονοπάτια του θεάτρου.

Η μουσική της παράστασης είναι εξαιρετική 

και αυτό φαίνεται και από την αυθόρμητη συμ-

μετοχή, με χορό και τραγούδι, μικρών και με-

γάλων! Να περιμένουμε να κυκλοφορήσει και 

CD; Ναι, ελπίζουμε πως το CD της παράστασης θα 

είναι έτοιμο σε λίγες ημέρες και οι θεατές της θα 

μπορούν να το προμηθεύονται από το φουαγιέ του 

θεάτρου. 

Τι άλλο κάνετε αυτήν την περίοδο και ποια εί-

ναι τα μελλοντικά σχέδια της ομάδας Κοπέρνι-

κος; Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός νέου CD 

με τραγούδια για παιδιά, σε συνέχεια του πρώτου 

μας δίσκου «Ο κόσμος ανάποδα» και, φυσικά, ο 

σχεδιασμός των θεατρικών μας παραγωγών για τη 

νέα χρονιά.

www.clipnews.gr
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Κάρμεν Ρουγγέρη

Η Χιονάτη και οι εφτά ψηλοί νάνοι
Εικονογράφηση: Χριστίνα Κουλουμπή
Μουσική: Νίκος Γ. Παπαδογιώργος

Θεοφανία Παπαθωμά

Αμαλασούνθα, η Νεράιδα της Νύχτας
Εικονογράφηση: Γεωργία Στύλου
Μουσική: Γρηγόρης Πετράκος

Κατερίνα Μουρίκη
Ιωάννα Κυρίτση-Τζιώτη

Ερωτόκριτος
Εικονογράφηση: Ίρις Σαμαρτζή

Μουσική: Νίκος Γ. Παπαδογιώργος

Σπυριδούλα Μπιρπίλη

Της μουσικής το παραμύθι
Εικονογράφηση: Ναταλία Καπατσούλια

αυτό που την κάνει να απομακρύνεται και να κρύβεται 
για ώρα στο κόκκινο κουτί, αφήνοντάς τον ήσυχο; Με 
ποιον τρόπο καταφέρνει να την κλειδώνει εκεί μέσα 
και να γίνεται ένα προσεκτικό και ήρεμο παιδί; Ποιος 
τον βοηθάει; Ο εαυτός του, η δασκάλα, οι γονείς, οι 
συμμαθητές του, ή μήπως όλοι μαζί; Θα το μάθετε 
διαβάζοντας την τρυφερή ιστορία, για τα παιδιά που 
πάσχουν από Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και 
Υπερκινητικότητας, «Το κόκκινο κουτί», της Γλυκερίας 
Γκρέκου, σε εικονογράφηση της Αιμιλίας Κονταίου, που 
μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός. 

 Το επαναστατικό μυθιστόρημα του σπουδαίου 
Τζάνι Ροντάρι «Ο Κρεμμυδάκης και η παρέα του» 
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Κέδρος, σε εικονογράφη-
ση Μανουέλα Σαντίνι και απόδοση Δήμητρας Δότση 
και απευθύνεται σε παιδιά από 8 ετών. Είναι ένα συμ-
βολικό παραμύθι όπου η κοινωνική πραγματικότητα 
μπλέκεται με τη φαντασία και, χάρη στο πνευματώδες 
χιούμορ του συγγραφέα και στην ευχάριστη πλοκή 
του, αγγίζει θέματα σύγχρονα και συνάμα διαχρονικά, 
όπως η αλληλεγγύη, η διαφορετικότητα, η φιλία, το 
αίσθημα της δικαιοσύνης και κυρίως της ελευθερίας. 
Ο Κρεμμυδάκης, ένα πανέξυπνο, κατεργάρικο αγόρι 
που δεν αντέχει την αδικία, και ο πρίγκιπας Λεμόνης, 
ένας αντιπαθής, μοχθηρός και ανόητος κυβερνήτης, 
έρχονται αντιμέτωποι και η σύγκρουσή τους συμβολί-
ζει τον αγώνα για την ελευθερία ενός ολόκληρου λαού, 
που απαρτίζεται από όλων των ειδών τα λαχανικά. Οι 
καλοί, οι οποίοι ζουν καταπιεσμένοι υπακούοντας τυ-
φλά στους παράλογους νόμους του τύραννου Λεμόνη, 
με καθοδηγητή τον Κρεμμυδάκη, θα καταφέρουν να 
κατατροπώσουν τους κακούς χάρη στα ξεκαρδιστικά 
κόλπα, στις φάρσες και στα μεγαλοφυή σχέδιά τους, 
χωρίς να ανατρέξουν ποτέ στη βία. Σκοπός του Ροντά-
ρι δεν είναι, φυσικά, να αποτυπώσει άλλη μια μάχη 
ανάμεσα στους καλούς και στους κακούς, αλλά να 
αποδείξει ότι μια δίκαιη κοινωνία είναι όχι μόνο εφικτή 
και επιθυμητή, αλλά και πιο ευχάριστη για όλους.  

 Στη σειρά «Γαλάζια Βιβλιοθήκη» των εκδόσεων 
Μίνωας μόλις κυκλοφόρησε «Ο μικρός πρίγκιπας», του 
Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερί, το διαχρονικό παραμύθι 
που εξακολουθεί να μαγεύει μέχρι σήμερα μικρούς και 
μεγάλους με την ευαισθησία και την αθωότητά του. 
Ένας πιλότος που αναγκάστηκε να προσγειώσει το 
αεροπλάνο του στη μέση της ερήμου ξυπνά ένα πρωί 
αντικρίζοντας μπροστά του ένα αλλόκοτο ανθρωπάκι. 
Το μικρό ξανθό αγόρι είναι ο μικρός πρίγκιπας, ο οποί-
ος διηγείται στον πιλότο μαγευτικές ιστορίες για τον 
πλανήτη του με τα τρία ηφαίστεια και το πανέμορφο 
λουλούδι. Έτσι ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι γύρω 
από το μυστήριο της ζωής και τα πράγματα που έχουν 
σημασία, αφού ο συγγραφέας σε κάθε κεφάλαιο, 
σχολιάζει με τρόπο εύστοχο βαθυστόχαστα ζητήματα 
σχετικά με τη ζωή και την ανθρώπινη υπόσταση. 

 Την πρώτη και μοναδική φορά που είδα το 
κορίτσι του μπαμπά μου, του είπα: «Μα, μπαμπά, είναι 
χάλια!» Ο μπαμπάς μάς λέει πως τίποτα δεν μπορεί 
να αλλάξει την αγάπη που νιώθει για μένα και τον 
αδελφό μου. Και πως είναι διαφορετική αγάπη από 
αυτήν που νιώθει για τη Χάλια. Εγώ όμως ξέρω πως 
αν μας αγαπούσε πραγματικά θα άφηνε τη Χάλια. Το 
νέο βιβλίο της Παναγιώτας Πλησή «Μα, μπαμπά, είναι 
χάλια» (Εκδόσεις Κέδρος) μιλάει με χιουμοριστικό 
τρόπο, μέσα από τα μάτια ενός παιδιού χωρισμένων 
γονιών, για το διαζύγιο και για τις νέες οικογένειες που 
μπορεί να δημιουργηθούν μετά από αυτό. Ο πρόλογος 
είναι της ψυχολόγου Ελεονόρας Σουρλάγκα και η 
εικονογράφηση του Γιώργου Σγουρού. 

 Το καινούργιο βιβλίο μαγειρικής της Θέμιδος 
Καρδιόλακα «Όχι πια γλουτένη, μαμά», το πρώτο 
ελληνικό με συνταγές αποκλειστικά χωρίς γλουτένη, 

κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Μίνωας και περιλαμβάνει 
63 προτάσεις για όλες τις ώρες και όλες τις περιστάσεις. 
Είτε ξεκινάτε τώρα να μαγειρεύετε χωρίς γλουτένη είτε 
μαγειρεύετε χωρίς γλουτένη εδώ και χρόνια, το βιβλίο 
θα ικανοποιήσει όλες τις ορέξεις σας για «απαγορευμέ-
να» φαγητά και θα γίνει ο απαραίτητος σύντροφός σας 
στην κουζίνα. Η έκδοση περιλαμβάνει πληροφορίες για 
την κοιλιοκάκη, τη νόσο που απαγορεύει διά βίου την 
κατανάλωση γλουτένης, από την παιδίατρο γαστρε-
ντερολόγο-ηπατολόγο δρα Αίγλη Ζέλλου, διευθύντρια 
στο Παιδογαστρεντερολογικό Τμήμα του νοσοκομείου 
«Παίδων Μητέρα» και επιστημονική συνεργάτιδα της 
Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας για 
την Κοιλιοκάκη. Ευγενικός υποστηρικτής της έκδοσης 
είναι η εταιρεία Μύλοι Αγίου Γεωργίου.

 Τέλος, για τις εγκύους της παρέας μας, μόλις 
κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Ψυχογιός το βιβλίο 
«Εγκυμοσύνη», ένας πρακτικός και αξιόπιστος οδηγός 
με συμβουλές, από τη σύλληψη μέχρι τον τοκετό αλλά 
και μετά, για την πιο σημαντική «περιπέτεια» της ζωής 
τους, που μόλις αρχίζει! Περιλαμβάνει κεφάλαια, μήνα 
προς μήνα, που παρουσιάζουν την εξέλιξη της εγκυμο-
σύνης και τα στάδια ανάπτυξης του μωρού. Προσφέρει 
συμβουλές ώστε η μέλλουσα μαμά να τρέφεται 
σωστά, να αντιμετωπίζει τα συνήθη συμπτώματα της 
εγκυμοσύνης και να έχει την απαραίτητη σωματική και 
ψυχική υγεία, προκειμένου να απολαύσει κάθε στιγμή 
αυτής της θαυμαστής πορείας. Περιέχει ακόμα… 
οδηγό επιβίωσης για τους μελλοντικούς μπαμπάδες, 
καθώς και όλες τις πρακτικές πληροφορίες που είναι 
απαραίτητο να γνωρίζουν οι γονείς για να υποδεχτούν 
το μωράκι τους.
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