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Πρόλογος 



 

 

Ο Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο άνθρωπος που συστήνεται ως εξερευνητής που έχει 

ανακαλύψει το Νησί των Πυροτεχνηµάτων, τη Φρουτοπία, το Πιπερού, το 

Κουτσουλιστάν, την Κουµασιλάνδη, τη Χώρα των Χαµένων Χαρταετών και την 

Πολιτεία µε Όλα τα Χρώµατα εκτός από το Ροζ. Είναι ο Έλληνας που έσπασε το 

«φράγμα» του ελληνισμού, αποτελώντας εδώ και χρόνια έναν από τους πιο 

αγαπημένους συγγραφείς μικρών, ιδίως, και μεγάλων διεθνώς. 

«Ανατρέχοντας στα έργα του Ευγένιου Τριβιζά καταφέρνω να καθαρίσω τη σκέψη 

µου από την καθημερινότητα, να αναζητήσω την ευαισθησία των παιδικών µου 

χρόνων, να γελάσω από έκπληξη και χαρά για κάτι ιδιόρρυθμο που µε οδηγεί στον 

ορθό λόγο. Ξυπνά µέσα µου το παιδί στις πρώτες έννοιες, τι είναι το πολύ και τι 

είναι το λίγο, το τοπικό και το παγκόσμιο. Ως Ελληνίδα µε οδηγεί στους κλασικούς 

προγόνους µας, τον Αίσωπο, τον Αριστοφάνη και τον ∆ιογένη, για την αναζήτηση 

του νέου ανθρώπου» αναφέρει η Νίκη Γουλανδρή Προέδρος του Μουσείου 

Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίαςκαι έχει απόλυτο δίκαιο. 

Οι ενότητες επικεντρώνονται σε τρία κεντρικά θέματα: 

1) Επαφή με το έργο του Τριβιζά. 

2) Ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού έργου. 

3) Αλλαγή σε άλλες μορφές λόγου (π.χ. πεζό, ποίημα, θεατρικό). 

 

 

Ευγένιος Τριβιζάς 

 



Ο Ευγένιος Τριβιζάς (1946) 
είναι Έλληνας εγκληματολόγος και 
συγγραφέας. 
Γεννήθηκεστην Αθήνα το 1946. 
Σπούδασε νομικά και οικονομικά και 
είναι καθηγητής εγκληματολογίας 
στην Αγγλία. Διδάσκει 
στο Πανεπιστήμιο του 
Ρέντινγκ (Reading), όπου διατελεί 
ομότιμος καθηγητής και σε άλλα 
πανεπιστήμια. Είναι γνωστός ως 
συγγραφέας βιβλίων για παιδιά από 
τεσσάρων χρονών και άνω. Όλα του 
τα έργα τα χαρακτηρίζει πρωτοτυπία 
και μεγάλη φαντασία. 

Έχει γράψει περίπου 150 βιβλία μεταξύ των οποίων μυθιστορήματα, 
παραμύθια, θεατρικά έργα, αλφαβητάρια, διηγήματα, κόμικς, εκπαιδευτικά βιβλία, 
ενώ έχει συνεργαστεί και με παιδικά περιοδικά. Από τα πιο γνωστά του έργα είναι 
η Φρουτοπία και το "Νησί των πυροτεχνημάτων". 

Βιογραφία 

ΟΕυγένιοςΤριβιζάςείναιδικηγόρος, 
τυχιούχοςτηςΝομικήςκαιτωνΠολιτικώνκαιΟικονομικώνΕπιστημώντουΠανεπιστημίου
Αθηνών, κάτοχοςπτυχίουMasterofLaws (UniversityCollege) 
καιδιδάκτωρΝομικήςτουΠανεπιστημίουτουΛονδίνου 
(LondonSchoolofEconomicsandPoliticalScience). Επίσης SeniorResearchFellow του 
Πανεπιστημίου Λονδίνου. Διδάσκει Εγκληματολογία και Συγκριτικό Ποινικό Δίκαιο 
στο Πανεπιστήμιο του Reading και διευθύνει το Τμήμα Εγκληματολογικών Μελετών 
του ίδιου Πανεπιστημίου (DirectorofCriminalJusticeStudies). 
ΈχειδιδάξειεπίσηςστοBramshill Police College, τo Central London Polytechnic καιτο 
London School of Economics. Από το 1993-1998 ήταν επισκέπτης καθηγητής 
Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Με τη λογοτεχνία ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει ασχοληθεί από τα παιδικά του 
χρόνια. Έχει γράψει πάνω από 100 βιβλία για παιδιά, ένα βιβλίο για ενήλικες (Ο 
Ερωτευμένος Πυροσβέστης) και πάνω από 20 θεατρικά έργα, μα και λιμπρέτα για 
όπερες. 

Τα θεατρικά του έργα "Το όνειρο του σκιάχτρου" παίχτηκε το 1992 στο 
θέατρο του Βρετανικού Μουσείου της Αγγλίας στα πλαίσια του 
EuropeanArtsFestival. Τον ίδιο χρόνο το έργο του Χίλιες και Μία Γάτες σε 
μετάφραση του Z. Rudrinski βραβεύτηκε με το Α΄ Βραβείο στον παγκόσμιο 
διαγωνισμό θεατρικού έργου που οργάνωσε το Πολωνικό Κέντρο Τέχνης για τη 
Νεότητα. Το 1993 το βιβλίο του Τα Τρία Μικρά Λυκάκια έφτασε στη δεύτερη θέση 
των αμερικάνικων παιδικών bestsellers (Picture Books). Βιβλία του Ευγένιου Τριβιζά 
έχουν μεταδοθεί από το BBC, έχουν περιληφθεί στα αναγνωστικά ελληνικών και 
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αμερικανικών σχολείων και έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά , γερμανικά, ισπανικά, 
ολλανδικά, σουηδικά, ιαπωνικά και πολλές άλλες γλώσσες. 

Στην Αμερική η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Μινεσότα της 
Μινεάπολης (Ε.Μ. ΑndersenLibrary) αποφάσισε να συγκεντρώσει το σύνολο των 
λογοτεχνικών βιβλίων του Ευγένιου Τριβιζά, μελέτες για το έργο του, χειρόγραφα 
και άλλο υλικό σε μια ειδική ερευνητική συλλογή. Η έκθεση των πρώτων 
αποκτημάτων της συλλογής έγινε στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα το Μάιο του 
2000, όπου ο Ευγένιος Τριβιζάς ο ίδιος ήταν παρών. 

 

 

Εργογραφία 

 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 

 Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι 
 Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές 
 Οι πειρατές της καμινάδας 
 Η ζωγραφιά της Χριστίνας 
 Τα μαγικά μαξιλάρια 
 Ο πήγασος και το γαϊδουράκι 
 Η τελευταία μαύρη γάτα 
 Η Δέσποινα και το περιστέρι 
 Ελάτε να παίξουμε με τη Δέσποινα και το περιστέρι (5 συνοδευτικά μπλοκ με 

δραστηριότητες και παιχνίδια) 
 Η πεταλούδα και ο αρλεκίνος 



ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ 

 Ο ταξιδιώτης και η μαργαρίτα 

 Ο ερωτευμένος πυροσβέστης (για μεγάλους) 

ΘΕΑΤΡΟ 

 Το όνειρο του σκιάχτρου 
 Οι δραπέτες της σκακιέρας 
 Ο πεταλουδόσαυρος 
 Χίλιες και μία γάτες 
 Ο πόλεμος της κουτσουλιάς 
 12 παρα 12 

ΘΕΑΤΡΟ (ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΗ ΑΥΛΑΙΑ) 

 Τα γουρουνάκια κουμπαράδες 

 Οι ιππότες της τηγανητής πατάτας 

 Το μεγάλο ταξίδι του Τουρτούρι 

 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

 
 

 Το στοχολούλουδο 
 Τα τρία μικρά λυκάκια 
 Τα τρία μικρά λυκάκια (τρισδιάστατο) 
 Ένα χελιδόνι για την Ευρώπη 
 Το λυπημένο αρκουδάκι 
 Το χωριό της χαράς (Ειδική επετειακή έκδοση για τα Παιδικά Χωριά SOS 

από τα Starbucks) 



  



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ / ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ / ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 

 Οι πειρατές της καμινάδας 

 Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα 

 Το ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει ένα αστεράκι 

 Ο Αϊ-Βασίλης στη φυλακή με τους 83 αρουραίους 

 Ένα δέντρο μια φορά 

 Ένα ελατάκι για τον Τάκη 

 Σαράντα Χρυσές Σερπαντίνες 

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ 

 Ο κροκόδειλος που πήγε στον οδοντογιατρό 

 Το απίθανο τσίρκο του Μανόλη 

 Η χώρα χωρίς γάτες 

 Ο λαίμαργος τουνελόδρακος 

 Ο ναυαγός Κοκκινοτρίχης 

 Ο ταύρος που έπαιζε πίπιζα 

 Ο φωτογράφος ΦύρδηςΜίγδης 

 Το παπάκι που δεν του αρέσανε τα ποδαράκια του 

 Ο ήλιος της Λίζας 

 Η Μυρτώ και το κουνουπάκι 

 Ο συναχωμένος κόκορας 

 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΣΚΙΔΑ (Σειρά Παραμυθιών) 
 Ο Λούκουλος τρώει παπαρούνες 
 Ο Λούκουλος τρώει μπαλόνια 
 Ο Λούκουλος τρώει πυγολαμπίδες 
 Ο Λούκουλος τρώει βότσαλα 

Η ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΓΚΟΥΝΤΟΥΝ (Σειρά Παραμυθιών) 

 Το μυστικό της μαξιλαροθήκης 

 Οι τρεις αποκριάτικες κορδέλες 

 Η μεγάλη φαγούρα 

 Το ανώνυμο γράμμα 

 Το βουνό της τύχης 

 Το πάρτυ των καγκουρό 

 Ο υπέροχος σκουπιδοντενεκές 

 Οι δώδεκα ομπρέλες 

 Το Γκουντούν πάει σχολείο 

 Ο Γκουντουνοφάγος παθαίνει αμνησία 

 Το κόκκινο βότσαλο 

 Η μάγισσα με τα πόμολα 



ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΧΑΡΤΑΕΤΩΝ (Σειρά Παραμυθιών) 

 Ο Ιγνάτιος και η γάτα 
 Η Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας 
 Το τηγάνι του δήμιου 
 Οι χελώνες του Βαρώνου| 

 

ΜΠΑΜ, ΜΠΟΥΜ, ΤΑΡΑΤΑΤΖΟΥΜ! (Σειρά Αντιπολεμικών Παραμυθιών) 

 Η φάλαινα που τρώει τον πόλεμο 
 Ο πόλεμος τωμΟύφρων και των Τζούφρων 
 Ο πόλεμος της Ωμεγαβήτας 
 Ο πόλεμος της χαμένης παντόφλας 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΝΤΟΡΕΜΥΘΙΑ (Σειρά Έμμετρων Παραμυθιών) 

 Ένα κουτάβι νοιώθει μοναξιά 

 Ένα φτυάρι στον Άρη 

 Η Καιτούλα, η κοκέτα, η κοτούλα 

 Η νύχτα της μπανανόφλουδας 

 Η Πουπού και η Καρλότα 

 Ποιος έκανε πιπί στο Μισισιπή; 

 Ποτέ μη γαργαλάς ένα γορίλα 

 Ο Αναστάσης και η ουρά της στάσης 

 Ο κύριος Ζαχαρίας και η κυρία Γλυκερία 

 Οι γιαγιάδες με τα γιο-γιο 

 Οι σαράντα εφιάλτες 

 Όταν είναι να φύγει το τρένο 

 Πανικός στη χώρα της Γεωμετρίας 

 Το γαϊδουράκι που γκάριζε 

 Το νανούρισμα του μικρού φακίρη 

 Το φαγκρί και το σκουμπρί 

Η ΧΑΜΟΓΕΛΑΣΤΗ ΣΕΙΡΑ (Σειρά Έμμετρων Παραμυθιών) 

 Ο μικρός Ερμής 

 Η κόμισσα που μετακόμιζε 

 Το κανίς με το κανό αγοράζει μαϊντανό 

 Μία γάτα του Σιάμ χαμένη στο χαμάμ 

ΤΑ ΜΑΚΡΟΥΛΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ (Σειρά Έμμετρων Παραμυθιών) 

 Το παραπονεμένο ελεφαντάκι 

 Ο φαλακρός σκαντζόχοιρος 

 Τα χρωματιστά κοράκια 



 Η λαίμαργη φάλαινα 

 Ο θαλασσογιατρός 

 Η πινεζοβροχή 

 Ούτε γάτα ούτε ζημιά 

ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΛΥΜΥΘΙΑ (Σειρά Παραμυθιών με τη Συμμετοχή του Αναγνώστη) 

 

 Τα 88 ντολμαδάκια 

 Τα 33 ροζ ρουμπίνια 

 Οι 66 εξωγήινοι Ξιφομάχοι 

  



ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΑΝΑΗΣ (Σειρά Παραμυθιών με τη Συμμετοχή του Αναγνώστη) 

 Η κινέζα κούκλα 

 Τα μαγικά μελομακάρονα 

 Ο εξαίσιος ουρανοξύστης 

 Η μυστική Νοσοκόμα 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ (Σειρά Λύρικών Ερωτικών Παραμυθιών) 

 Η Παυλίνα και ο κύκνος 

 Ο γκρίζος κύκνος 

 Ο κύκνος της μαγεμένης λίμνης 

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΑΓΩΝ (Σειρά Λύρικών Ερωτικών Παραμυθιών) 

 Το ηλιοτρόπιο 

 Η πεταλούδα 

 Το κόκκινο λουλούδι 

 Η νεράιδα και ο μάγος 

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΑ-ΑΡΙΘΜΗΤΑΡΙΑ 

 Αλφαβητάρι με γλωσσοδέτες 

 Αριθμητάρι με γλωσσοδέτες 

OI ΠΑΡΕΟΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΦΑΒΗΤΑΣ (Σειρά Αλφαβηταρίων) 

 Η παρεούλα της γαλάζιας γάτας "α-δ" 

 Η παρεούλα του ζαφειρένιου ζαρκαδιού "ε-θ" 

 Η παρεούλα του κόκκινου κροκόδειλου "ι-μ" 

 Η παρεούλα του πράσινου παπαγάλου "ν-π" 

 Η παρεούλα του ροζ ρινόκερου "ρ-υ" 

 Η παρεούλα της χρυσής χελώνας "φ-ω" 

ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (Σειρά Χιουμοριστικών Εκπαιδευτικών 
Παραμυθιών) 

 Φουφήχτρα η μάγισσα με την ηλεκτρική σκούπα (Μετράμε ως το Δέκα) 

 Άρης ο τσαγγάρης(Πρόσθεση και Αφαίρεση) 

 Η Φιφή και η Φωφώ οι φαντασμένες φάλαινες (Πολλαπλασιασμός και 
Διαίρεση) 

 Η πριγκίπισσα Δυσκολούλα (Σύνολα και Υποσύνολα) 

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΩΝ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗΜΑΤΩΝ (Σειρά Χιουμοριστικών Εκπαιδευτικών 
Βιβλίων) 



 Η λιωμένη σοκολάτα (Α' τάξη) 

 Απαγωγή στον πλανήτη της Αλφαβήτας (Α' τάξη) 

 Ο γαλαξίας των λέξεων (Β' τάξη) 

 Οι τρεις μυρμηγκοφάγοι (Β' τάξη) 

 Οι βαλίτσες του γίγαντα (Γ' τάξη) 

 Η συμμορία των σκόρων (Γ' τάξη) 

 Το αόρατο καγκουρό (Δ' τάξη) 

 Η σπανακόπιτα του τσάρου (Δ' τάξη) 

 Ο δεκανέας Παραδέκας (Ε' τάξη) 

 Η κόρη του φακίρη (Ε' τάξη) 

 Το κλεμμένο ηφαίστειο (ΣΤ' τάξη) 

 Ο χρυσός χαρτοπόλεμος (ΣΤ' τάξη) 

 Το μυστικό ημερολόγιο των διακοπών μου (Για όλες τις τάξεις) 

ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ - ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΑΞΙΔΙ (Σειρά Κόμικς με τον Πίκο Απίκο) 

 1 Ο χαμένος μανάβης 

 2 Οι τρεις συνωμότες 

 3 Το τρομερό φρουκτήνος 

 4 Τα σκληρά καρύδια (Εξαντλημένο) 

 5 Το μυστικό μονοπάτι (Εξαντλημένο) 

ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ - ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΤΑΞΙΔΙ (Σειρά Κόμικς με τον Πίκο Απίκο) 

 6 Η ιπτάμενη σκάφη (Εξαντλημένο) 

 7 Ο συναχωμένος τενόρος 

 8 Ο ζόρικος δεσμοφύλακας 

 9 Ο μανάβης και η σοπράνο 

 10 Η επιδρομή των καραβίδων 

 11 Η απαγωγή της Μαρουλίτας 

 12 Το κλεμμένο ξυπνητήρι 

 13 Η τελική αναμέτρηση 



 

ΦΡΟΥΤΟΠΙΑ - ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΑΞΙΔΙ (Σειρά Κόμικς με τον Πίκο Απίκο) 

 14 Τα σπάνια καρεκλοπόδαρα 

 15 Το πικραμύγδαλο και η γλυκοπατάτα 

 16 Ο παππούς του κουρέα 

 17 Ένα βαρέλι χωρίς βαρίδια 

 18 Η ιπτάμενη σβούρα 

 19 Ο θανάσιμος κίνδυνος 

 20 Ο οφθαλμαπατεώνας 

 21 Τα κολοκύθια με τα τούμπανα 

 22 Το μουστάκι του Θάνου 

 23 Ο κυνηγός ταλέντων 

 24 Η σκιά του προδότη 

 25 Η δαχτυλήθρα με το δηλητήριο 

 26 Η σκόνη του φτερνίσματος 

 27 Οι δύο μασκοφόροι 

 28 Το σάντουιτς του τρόμου 

 29 Οι Κένταυροι του Κρόνου 

 30 Ήταν όλοι τους μανάβηδες 

 31 Το κουτάλι της γαβάθας 

 32 Ο άσος των μεταμφιέσεων 

 33 Ο τρίτος χρησμός 

 34 Η γειτονιά με τους σκουπιδοτενεκέδες 

 35 Η σφεντόνα και το μπρίκι 

 36 Η ύπουλη παγίδα 

 37 Ο μαύρος πάνθηρας 

 38 Καταδίωξη στο φεγγαρόφωτο 

 39 Τα σαράντα στιλέτα 

 40 Η ανάκριση της Ερωφἰλης 

 41 Ζητούνται Διαρρήκτες 



 42 Πανικός στη Κουζίνα 

 43 Όσα φέρνει ο άνεμος 

 44 Παπιγιόν για φώκιες 

 45 Το δόντι της κόμπρας 

 46 Στο καζάνι των κανίβαλων 

 47 Το ξύπνημα του Φρουκτήνους 

 48 Η τελευταία προδοσία 

 49 Το υπνωτικό σκονάκι 

 50 Οι σαράντα σεφ 

 

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΣΕΙΡΑ (Σειρά βιβλίων για ερωτευμένους) 

 Μαζί 

 Γράψε μου 

 Κάτι για σένα 

ΔΩΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΕΝΑ (Σειρά βιβλίων για ερωτευμένους) 

 Δωράκια για τη γιορτή σου (για κορίτσια) 

 Δωράκια για τη γιορτή σου (για αγόρια) 

 Δωράκια για τα γενέθλια σου(για κορίτσια) 

 Δωράκια για τα γενέθλια σου(για αγόρια) 

 

Tα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν κάποιες εργασίες: 
 



 
 
Πειρατές Ποπ Κορν:Δήμητρα Ντόγκα, ΜαριάνθηΚοσκινιώτη, Ανθή Μπίλλα, Ιωάννα 
Οικονόμου, Ζωή Κωτούλα και Βέρα Νταλιάνη  
     Βιβλίο: 88 ντολμαδάκια  και περιγραφή  από το θεματικό πάρκο του Ευγένιου 
Τριβιζά(Κάστρο 33 Ρουμπίνια, Νησί Πυροτεχνημάτων) 

 

 

Τα 5 μικρά λυκάκια:Αλέξανδρος Παπαπαναγιώτου, Φώτης Παπανικολάου, Κώστας 
Παπανικολάου, ΚώσταςΚουτούμπας, Ηλίας Μπουραζάνης 



Βιβλίο: Τα μαγικά μαξιλάρια και περιγραφή  από το θεματικό πάρκο του Ευγένιου 
Τριβιζά(Πλατεία Παραμυθιών, Εργαστήριο Φραγκοστάφυλου) 

 

 

 

BlackKitties: Αδριανή Νικολάου, Κωνσταντίνα Μαρτή, ΧτιστιάναΜαυρομμάτη, 
Χριστίνα Μητρούσια 
Βιβλίο: η τελευταία μαύρη γάτακαι περιγραφή  από το θεματικό πάρκο του 
Ευγένιου Τριβιζά  (Αίθουσα με τα χίλια παραμύθια, Κάστρο Φρικαντέλας) 

  



 

 
Το τρένο των 5 ζαχαρωτών:Σωτήρης  Μαραγκός, ΚατερίναΚουκουλέτσου, Αθανασία 
Μουζιούρα, Ευαγγελία Νάστα, Ελένη Παπασίμου 
Βιβλίο: Το Σεντούκι με τις 5 κλειδαριέςκαι περιγραφή  από το θεματικό πάρκο του 

Ευγένιου Τριβιζά(Αίθουσα με αντικείμενα ηρώων από ιστορίες Τριβιζά, 

Ζαχαροπλαστείο του Ζαχαρία και της Γλυκερίας, το τρένο που σε πάει όπου θες) 

Τα παιδιά έγραψαν για το θεματικό πάρκο του Ευγένιου Τριβιζά 

Η πλατεία των παραμυθιών 

 

    Πρώτα, πρώτα επισκεφθήκαμε την πλατεία των παραμυθιών όπου είδαμε 
«χιλιάδες» παραμύθια για μικρούς και μεγάλους του Ε. Τριβιζά. Έπειτα, μας 



ρώτησαν ποια παραμύθια μας έχουν κάνει εντύπωση και μας ανέφεραν σε πόσες 
γλώσσες έχουν μεταφραστεί. Επίσης είδαμε το τρισδιάστατο και τεράστιο παραμύθι 
«τα 88 ντολμαδάκια». Αυτό που μας έκανε περισσότερη εντύπωση ήταν ότι τα 
περισσότερα από αυτά τα παραμύθια κινούν το ενδιαφέρον σε αναγνώστες όλων 
των ηλικιών. Επιπλέον, ένα ακόμα ξεχωριστό χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρχαν 
πολλά παραμύθια στα οποία επέλεγες, την εξέλιξη και το τέλος τους.  

Κατόπιν, επισκεφτήκαμε το εργαστήριο του Φραγκόσυκου όπου δεν μας 
υποδέχτηκε ο ίδιος αλλά ο συνεργάτης του, ο Σωτήρης το καρπούζι. Εκεί, επέλεξε 
έναν μαθητή, τον οποίο προσπάθησε να μεταμορφώσει σε βίδα, αλλά η πρώτη του 
προσπάθεια ήταν αποτυχημένη. Ωστόσο την δεύτερη φορά τα κατάφερε. Ύστερα, 
διάλεξε μία μαθήτρια για να παίξει την κιθάρα του φραγκόσυκου. Η κιθάρα, 
παρεμπιπτόντως, είχε μία σπασμένη χορδή και ήταν και ήταν λίγο ξεκούρδιστη. 
Τέλος, μας είπε διάφορα ανέκδοτα, τα οποία δεν ήταν και τόσο αστεία, όπως και 
παραδέχτηκε ο ίδιος.  

 Συνοψίζοντας, ήταν μια πολύ ωραία και ξεχωριστή εμπειρία την οποία ποτέ 
δεν θα ξεχάσουμε.  

33 Ροζ ρουμπίνια 

 

Μπαίνοντας αντικρίσαμε ένα επιβλητικό κάστρο το οποίο ήταν φτιαγμένο από 
λευκό μάρμαρο στολισμένο με πανέμορφα ροζ τριαντάφυλλα.  

Στην πύλη του κάστρου συναντήσαμε μία γλυκύτατη και όμορφη πριγκίπισσα. Με 
την βοήθεια του χιουμουρίστα Σωτήρη Καρπούζη μας διηγήθηκαν μια παραμυθένια 
ιστορία. 

Η ιστορία ξεκίνησε με τον ερχομό ενός βασιλόπουλου με το γενναίο του άλογο στο 
κάστρο της πριγκίπισσας. Εκεί συνάντησε έναν γέροντα από τον οποίο ζήτησε το 
χέρι της πριγκίπισσας χωρίς να πάρει θετική απάντηση. Έτσι ο πρίγκιπας συνέχισε 



τον δρόμο του, φτάνοντας σε ένα τσίρκο όπου γνώρισε μία γοητευτική 
ακροβάτισσα, την Εριέττα-Πιρουέτα. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα! 

Από την μεριά μας, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την εξέλιξη της ιστορίας 
εφόσον η πορεία της βασίστηκε στις  αποφάσεις μας. Επίσης, αξίζει να τονίσουμε 
ότι το όλο συμβάν ήταν πολύ κωμικό.  

Πειρατίνες του ποπ-κορν  

Νησί των Πυροτεχνημάτων 

 

 Συνεχίζοντας το παραμυθένιο μας ταξίδι στον κόσμο του Τριβιζά φτάσαμε 
στον τελευταίο μας προορισμό, την αίθουσα των πυροτεχνημάτων. Το τοπίο που 
αντικρίσαμε ήταν συγκλονιστικό με εντυπωσιακά εφέ πυροτεχνημάτων και έγινε 
ακόμα πιο συναρπαστικό με την ξενάγηση της κ. Γλυκερίας. Δυστυχώς όμως, η 
αποστολή μας να βρούμε τον Τριβιζά απέτυχε. Η αποτυχία αυτή επισήμανε το τέλος 
του ταξιδιού μας στην Παραμυθούπολη και την επαναφορά μας στην 
πραγματικότητα.  

Στη συγκεκριμένη αίθουσα δεν είχαμε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε όσο και στις 
προηγούμενες αίθουσες. Φυσικά, αυτό δεν μας εμπόδισε να περάσουμε ωραία.  

Πειρατίνες του ποπ-κορν 

Το τρένο των 5 ζαχαρωτών 



 

 Μία από τις αίθουσες που μας τράβηξαν την προσοχή ήταν η αίθουσα με 

διάφορα αντικείμενα των ηρώων κάθε παραμυθιού. Η αίθουσα αυτή ήταν αρκετά 

σκοτεινή, με χαμηλό φωτισμό και ευχάριστο κλίμα. Μερικά από τα πιο 

αξιοπρόσεκτα αντικείμενα ήταν η οδοντόπαστα σαντιγί, την οποία οι γορίλες της 

τερηδόνας τοποθέτησαν στη θέση της οδοντόκρεμας. Ένα άλλο αντικείμενο ήταν η 

μπανανόφλουδα από την ιστορία «Η νύχτα της χαμένης μπανανόφλουδας».  

Μία εξίσου ενδιαφέρουσα εμπειρία ζήσαμε ταξιδεύοντας με το τρένο του Ευγένιου 

Τριβιζά το οποίο μας μετέφερε σε ένα από τα πιο ευχάριστα παιδικά παραμύθια 

του, «τα 3 μικρά λυκάκια». Η ατμόσφαιρα που επικρατούσε, γύρισε το χρόνο πίσω 

κάνοντάς μας να νιώθουμε μικρά παιδιά. Το πιο εντυπωσιακό απ’ όλα ήταν πως όλα 

τα παιδιά συμμετείχαν βιωματικά. Μπήκαμε μέσα στο παραμύθι με 

συγκεκριμένους ρόλους. Κάθε ομάδα βοηθούσε με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο. 

Αλλά όλοι είχαμε έναν κοινό σκοπό! Να βοηθήσουμε το ύπουλο κακό γουρούνι να 

ρίξει κάτω το σπίτι από τα 3 μικρά λυκάκια.  

Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν πως τα καλύτερα έρχονται στο τέλος. Αυτό 

πιστεύουμε και εμείς. Ζωντανό παράδειγμα ήταν μία από τις τελευταίες αίθουσες 

σ’ αυτόν τον θαυμαστό κόσμο: το ζαχαροπλαστείο της κυρίας Γλυκερίας και το 

κύριου Ζαχαρία. Στο τέλος μάλιστα η κυρία Γλυκερία μας μοίρασε μικρά 

παστελάκια και ζαχαρωτά. Η χαρά μας ήταν μεγάλη και οι εμπειρίες μας πολλές! 



 

 

 

Τα βιβλία που διάβασαν τα παιδιά τα παρουσίασαν κάπως έτσι: 

Τα 88 Ντολμαδάκια 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ο Θαυμαστός Κόσμος του Ευγένιου 

Τριβιζά», όλες οι ομάδες της τάξης μας ασχολήθηκαν με τα βιβλία του. Εμείς 

ασχοληθήκαμε με «Τα 88 Ντολμαδάκια».  

Το βιβλίο αυτό είναι αρκετά ευπαρουσίαστο. Αρχικά, η βιβλιοδεσία είναι 

κάπως διαφορετική από άλλα βιβλία. Το σκληρό χρωματιστό εξώφυλλο, με τις 



ζωηρές ζωγραφιές ελκύει τον αναγνώστη να το διαβάσει. Η εικονογράφηση στο 

εσωτερικό του βιβλίου είναι ασπρόμαυρη, αλλά σχεδιασμένη με μεγάλη 

λεπτομέρεια. Μέσα σε 160 σελίδες εξελίσσεται η ζωή της Έμμας, την οποία 

κατευθύνουμε εμείς όπως θέλουμε. Τέλος, στο οπισθόφυλλο, αναγράφεται η 

περίληψη του βιβλίου.  

Το βιβλίο μας είναι ένα πολυπαραμύθι, του οποίου η εξέλιξη βασίζεται στις 

δικές μας επιλογές. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορία αλλάζει ανάλογα με τις επιλογές 

που κάνει κάθε φορά ο αναγνώστης. Παρ’ όλα αυτά, κάποια στοιχεία παραμένουν 

κοινά. Η πρωταγωνίστρια της ιστορίας ονομάζεται Έμμα, ζει με τη μαμά της και το 

αγαπημένο της χρυσόψαρο σε μια μονοκατοικία στη οδό 33 και μπλέκει σε 

διάφορες τρελές περιπέτειες. Τα ονόματα των ηρώων είναι ασυνήθιστα. Κάποια 

από αυτά έχουν αγγλική ρίζα, ενώ άλλα αρχαία ελληνική. Επίσης υπάρχουν 

ονόματα βγαλμένα από τη φαντασία του συγγραφέα.  

Τα 88 Ντολμαδάκια, όπως και όλα τα παραμύθια του Ευγένιου Τριβιζά, 

έχουν ένα σημαντικό ηθικό δίδαγμα. Το συγκεκριμένο βιβλίο μας επιτρέπει να 

κάνουμε τις δικές μας επιλογές, κάτι που συμβαίνει και στη ζωή μας. Αυτό ήταν κάτι 

το διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα βιβλία που έχουμε διαβάσει και ήταν το 

στοιχείο που μας άρεσε στο συγκεκριμένο βιβλίο. 

Όλοι οι ήρωες είναι εξίσου συμπαθητικοί και ο καθένας παίζει τον ρόλο του 

στην ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι δεν αντιπαθήσαμε κάποιον χαρακτήρα. Αυτή 

όμως που συμπαθήσαμε πιο πολύ ήταν η Έμμα, διότι είναι ένα γλυκό και αθώο 

κοριτσάκι.  

«Τα 88 Ντολμαδάκια» είναι ένα φανταστικό και πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και 

σίγουρα θα το προτείναμε και σε άλλους γιατί σου δίνει την δυνατότητα να φτιάξεις 

την ιστορία όπως εσύ θέλεις κάθε φορά. 

 

Το σεντούκι με τις 5 κλειδαριές 

 



 

Ξεκινώντας από την εξωτερική εμφάνιση, το βιβλίο με μια λέξη θα 

χαρακτηριζόταν «εντυπωσιακό». Στο εξώφυλλο τα χρώματα είναι έντονα και το 

κείμενο μεγάλο και ευανάγνωστο. Αναφέρεται μόνο ο τίτλος του βιβλίου και ο 

συγγραφέας. Επίσης υπάρχει και ένα μικρό λογότυπο του εκδοτικού οίκου. Το 

μεγαλύτερο μέρος του εξωφύλλου καταλαμβάνει ο πρωταγωνιστής του βιβλίου που 

κοιτάζει τις 5 κλειδαριές. Στο οπισθόφυλλο υπάρχει μια σύντομη περίληψη της 

ιστορίας (χωρίς όμως να αποκαλύπτεται το τέλος), η προτεινόμενη ηλικία του 

αναγνώστη, το barcode του βιβλίου και το λογότυπο του εκδοτικού οίκου. 

Προχωρώντας στο εσωτερικό του βιβλίου, η γραμματοσειρά είναι μέτριου 

μεγέθους. Κάθε 2-3 σελίδες υπάρχει εικονογράφηση. Το βιβλίο αποτελείται από 

152 σελίδες και 12 κεφάλαια.  

         Όσον αφορά την πλοκή, θα λέγαμε σίγουρα ότι είναι ενδιαφέρουσα. Έχει 

συναρπαστική εξέλιξη, πολλές ανατροπές και μυστήριο, πράγματα που μαζί 

συνθέτουν ένα πολύ διασκεδαστικό βιβλίο που κρατάει τον αναγνώστη 

ψυχαγωγημένο μέχρι την τελευταία σελίδα. Η υπόθεση έχει να κάνει με τον Λόρδο 

Διλιμπούστερ, ο οποίος αποφασίζει να ζήσει την περιπέτεια κυνηγώντας τίγρεις στις 

Ινδίες. Έτσι, αποφασίζει να γράψει τη διαθήκη του και να αφήσει όλη του σχεδόν 

την περιουσία σε ένα τυχαίο άτομο που θα διαλέξει από τον τηλεφωνικό κατάλογο. 

Το άτομο αυτό καταλήγει να είναι ο Τιμόθεος Πέπερμιντ, ένας συνηθισμένος 

κουρδιστής πιάνων και μεγάλος φαν του καροτόζουμου. Ο λόρδος τού έχει 

ετοιμάσει αμέτρητες δοκιμασίες και προκλήσεις μέσα από γράμματα, τα οποία 

οδηγούν στην εύρεση των πέντε κλειδιών που είναι απαραίτητα για το άνοιγμα του 



μπαούλου που περιέχει τον ξακουστό  θησαυρό του. Στις περιπέτειές του όμως, τον 

παρακολουθεί και προσπαθεί να τον σαμποτάρει ο Σάιμον Μακ Φουτζ, ο πιστός 

μπάτλερ του λόρδου, δυσαρεστημένος που ο κύριός του δεν του άφησε ούτε λίγα 

από τα πλούτη και αντ’ αυτού προτίμησε έναν άγνωστο.  

 

Αξίζει να παρατηρήσει κανείς συγκεκριμένες λεπτομέρειες όπως τα ονόματα 

σε σχέση με την προσωπικότητα των ηρώων. Συγκεκριμένα, τα ονόματά τους 

αντανακλούν την προσωπικότητά τους. Μόλις διαβάζουμε, δηλαδή, το όνομα ενός 

ήρωα, μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι καλός ή κακός, αν είναι σημαντικός ή 

όχι. Αυτό είναι και ένα από τα αγαπημένα μας σημεία, μαζί με αυτό στο 6ο 

κεφάλαιο, όταν ο Τιμόθεος συναντά τον Έλληνα ιδιοκτήτη της ταβέρνας στη 

Βραζιλία. 

Αυτό που μας ενθουσίασε με το συγκεκριμένο βιβλίο, και αυτό που το κάνει 

ξεχωριστό είναι η μείξη πραγματικότητας και φαντασίας, ελληνικής και ξένης 

κουλτούρας, παιδικού και ενήλικου χιούμορ και γενικότερα η ποικιλία που 

προσφέρει, που το καθιστά ικανό να ικανοποιεί όλα τα γούστα και όλες τις ηλικίες. 

Όπως ακριβώς, δηλαδή, έκανε και με μας.  

Όσο για τον αγαπημένο μας χαρακτήρα – δύσκολο να αποφασίσει κανείς. Αν 

όμως έπρεπε να επιλέξουμε, πιθανότατα θα διαλέγαμε τον Μάνθο, τον ιδιοκτήτη 

του εστιατορίου στο οποίο ο Τιμόθεος βρήκε το πρώτο γυάλινο καράβι. Η καλοσύνη 

του, ο φιλόξενος χαρακτήρας του και η γενναιοδωρία του μας έκαναν να τον 

συμπαθήσουμε αμέσως, ενώ το γεγονός ότι βοήθησε τον Τιμόθεο δίνοντάς του το 

καράβι συνέβαλλε στον σχηματισμό αυτής της άποψης.  

Καταλήγοντας, προτείνουμε το «Σεντούκι με τις 5 κλειδαριές» σε όλους, 

ανεξαρτήτως ηλικίας, και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι θα ικανοποιήσει όποιον το 

διαβάσει. 



Η τελευταία μαύρη γάτα 

 

 Όταν κάποιος ακούει την φράση «η τελευταία μαύρη γάτα», κατευθείαν 

έρχεται στο μυαλό του η εικόνα του ομώνυμου βιβλίου του Ευγένιου Τριβιζά. Το 

συγκεκριμένο βιβλίο περιγράφει την ιστορία ενός μαύρου γάτου που ανακαλύπτει 

ένα κύκλωμα εξολόθρευσης γάτων, στο οποίο μετά από πλεκτάνες εμπλέκεται 

σχεδόν όλος ο πληθυσμός του νησιού. Με την βοήθεια του αδελφικού του φίλου, 

του Κοψονούρη και τη συμβολή όλου του γατοπληθυσμού του νησιού, προσπαθεί 

να επαναφέρει την τάξη. Άνθρωποι εναντίον γάτων, γάτοι εναντίον ανθρώπων. 

Ποιος θα βγει νικητής σε αυτή την επική μάχη; 

 Οι 384 σελίδες του βιβλίου είναι διορθωμένες από την Μαρία 

Αποστολοπούλου και την εικονογράφηση του βιβλίου έχει επιμεληθεί ο Stephen 

West. Το εξώφυλλο είναι κάτι το εξαιρετικά αναμενόμενο: ασπρόμαυρο, μαλακό με 

μία μαύρη γάτα. Το εσωτερικό του βιβλίου είναι γραμμένο σε μια απλή 

γραμματοσειρά μεσαίου μεγέθους.  

Ο πρωταγωνιστής του βιβλίου παραμένει ανώνυμος καθ’ όλη τη διάρκεια 

του μυθιστορήματος. Παρ’ όλα αυτά τα υπόλοιπα ονόματα του βιβλίου είναι 

εξαιρετικά ευφάνταστα, περίπλοκα και μένουν στο μυαλό.  

Μέσα από κάθε βιβλίο πρέπει ο κάθε αναγνώστης να βγάζει συμπεράσματα. 

Το συμπέρασμα που βγάλαμε εμείς είναι ότι πολλές φορές οι κυβερνητικές πηγές 

προσπαθούν λαθεμένα να ρίξουν τις ευθύνες και να φορτώσουν τα δεινά και τις 

κακουχίες σε τρίτους παράγοντες. Το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει αυτό το 

μυθιστόρημα είναι ότι οι άνθρωποι (εδώ οι γάτες) πρέπει να αγωνίζονται για την 

διαλεύκανση των αδικιών και για την απονομή της δικαιοσύνης.  

Κάτι που μας άρεσε πολύ στο βιβλίο ήταν η επιμονή των γάτων για την 

επίτευξη του στόχου τους, το γεγονός ότι παρ’ όλες τις δυσκολίες και τις κακουχίες 



συνέχισαν να αγωνίζονται και ότι η διαφορετικότητα στην εμφάνισή τους δεν 

εμπόδισε την επιτυχία τους. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορέσαμε να διαλέξουμε μόνο έναν αγαπημένο 

ήρωα, διότι μας άρεσαν όλοι το ίδιο πολύ. Θα προτείναμε σε όλους να το 

διαβάσουν, λόγω της πολυποικιλότητας των χαρακτήρων και της εναλλαγής των 

σκηνών με απόλυτη ακρίβεια.  

 

      ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 

-Εκδρομή στην Θεσσαλονίκη- 

 

 Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016 η Δευτέρα Γυμνασίου του σχολείου μας 

πραγματοποίησε μία εκπαιδευτική εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. Ήμασταν από καιρό 

πολύ ενθουσιασμένοι διότι πρώτη φορά θα πηγαίναμε ως τάξη μία τόσο μακρινή 

εκδρομή. 



 

 Ο πρώτος μας προορισμός ήταν το Εβραϊκό μουσείο της Θεσσαλονίκης, το 

οποίο στεγάζεται στον χώρο που παλαιότερα ήταν η κλειστή αγορά της 

Θεσσαλονίκης. Με το που μπαίνει κανείς στο μουσείο παρατηρεί μία ψηλή κρήνη 

την οποία κυρίως συναντάμε έξω από τις συναγωγές. Είδαμε επίσης διάφορες 

εβραϊκές ταφόπλακες, από τις οποίες μάθαμε να διακρίνουμε τη χρονολογία και τα 

αίτια του θανάτου. Στον δεύτερο όροφο του μουσείου είδαμε τις εβραϊκές 

παραδοσιακές φορεσιές καθώς και χειρόγραφους παπύρους στην παλαιά εβραϊκή 

γλώσσα. Ένας ακόμα χώρος που μας συγκλόνισε ήταν η αίθουσα με τις πλάκες που 

επάνω τους ήταν γραμμένα τα θύματα των ναζιστικών φρικαλεοτήτων. Επίσης στον 

ίδιο χώρο υπήρχαν διάφορες αναπαραστάσεις των βασανιστηρίων εκείνων των 

χρόνων.  

Ο επόμενος προορισμός μας ήταν το θεματικό πάρκο «ο Θαυμαστός κόσμος του 

Ευγένιου Τριβιζά» στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 



 

 Με το που μπήκαμε στο χώρο νιώσαμε ένα έντονο αίσθημα νοσταλγίας των 

παιδικών μας χρόνων να μας κατακλύζει, καθώς αντικρίσαμε τα παραμύθια που 

διαβάζαμε όταν ήμασταν πιο μικροί.  

 

Περνώντας από πολλούς χώρους νιώσαμε ότι γίναμε ξανά παιδιά, που γελούν 

παίζουν και περνούν καλά, δίχως έγνοιες, «πρέπει» και κανόνες. 



 

 

 Συγκινηθήκαμε με τα λόγια του Ζαχαρία και της Γλυκερίας, των ιδιοκτητών του 

μαγικού ζαχαροπλαστείου, που μας έδειξαν ότι «η πόρτα για τη πραγματικότητα 

είναι δίπλα μας, αλλά θα μας ξανασυναντήσουν στα πιο γλυκά μας όνειρα».  



 

 

 Τρώγοντας ζαχαρωτά, φτάσαμε σε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία της 

Θεσσαλονίκης. 

 

Το μουσείο Βυζαντινής Ιστορίας, το οποίο στεγάζεται σε ένα σύμπλεγμα κτιρίων 

κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εκεί συναντήσαμε διάφορους ξεναγούς, 

σχετικά πρόθυμους να μας εξηγήσουν την καταγωγή των εκθεμάτων. 

Παρατηρήσαμε διάφορα ψηφιδωτά και εικόνες, ενώ παράλληλα το μουσείο μας 

προσέφερε δωρεάν σύνδεση στο διαδίκτυο, γεγονός που μας χαροποίησε 

ιδιαίτερα. 



 

Κατόπιν περάσαμε ένα απολαυστικότατο δίωρο στο εμπορικό κέντρο 

«MediterraneanCosmos» έξω από την Θεσσαλονίκη, ψωνίζοντας, γελώντας και 

κάνοντας ατελείωτες βόλτες. Η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του κτιρίου μας έκανε 

τρομερή εντύπωση.  

Επιστρέφοντας στα Τρίκαλα, ήμασταν όλοι πολύ ενθουσιασμένοι, αλλά και 

κουρασμένοι. Πάντως το σίγουρο είναι ένα: Πάντα όταν πάμε μαζί εκδρομές, 

περνάμε υπέροχα, ανεξάρτητα από το πού πάμε.                        

Χριστιάνα, Αδριανή, Κων/να, Χριστίνα  

 

                  - Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Λάρισα - 



 

Την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017 οι μαθητές του τμήματος  β2  γυμνασίου του 

σχολείου μας επισκέφτηκαν τη γειτονική πόλη της Λάρισας. Η επίσκεψη έγινε στο 

πλαίσιο του εκπαιδευτικού  προγράμματος που εκπονούν. Έτσι οι μαθητές του β2 

επισκέφτηκαν το Πάρκο Δεινοσαύρων το οποίο λειτουργεί για περιορισμένο 

χρονικό διάστημα στη γειτονική μας πόλη, προκειμένου να εμπνευστούν και να 

δημιουργήσουν δικά τους κείμενα σύμφωνα με έναν από τους στόχους του 

προγράμματος«Ο Θαυμαστός Κόσμος του Ευγένιου Τριβιζά»στο οποίο 

συμμετέχουν. Παράλληλα περιηγήθηκαν στις πλατείες της πόλης, στο αρχαίο 

θέατρο (έργο του πρώτου μισού του 3ου αιώνα π.Χ.)και στο Φρούριο,  

 

 

φεύγοντας με τις καλύτερες εντυπώσεις . 



Συνοδοί καθηγητές ήταν οι: Κούκος Πρόδρομος, Σούλα Νικολέτα, Στουκογεώργου  

Αναστασία και Χιώτη Αλεξάνδρα 

- Επίσκεψη στο Δημοτικό Κουκλοθέατρο Τρικάλων - 

 

Την Τρίτη, 25 Απριλίου 2017 η τάξη μας, το β2 γυμνασίου, είχε την ευκαιρία να 

επισκεφτεί το Δημοτικό Κουκλοθέατρο Τρικάλων. Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του 

προγράμματος «Ο Θαυμαστός Κόσμος του Ευγένιου Τριβιζά». Ο υπεύθυνος του 

κουκλοθέατρου, ο κ. Νίκος Τζίκας, μας υποδέχτηκε ζεστά και άρχισε να μας εξηγεί 

διάφορες έννοιες του θεάτρου σκιών. Στη συνέχεια μας διηγήθηκε τις εμπειρίες που 

έζησε πραγματοποιώντας παραστάσεις σε διάφορες περιοχές των Τρικάλων. Δεν 

παρέλειψε, βέβαια, να αναφερθεί στη γνωριμία του με τον Ευγένιο Τριβιζά και την 

απήχηση που είχε η παράσταση που έδωσε βασισμένο στο γνωστό έργο «Το όνειρο 

του Σκιάχτρου».  

 



 

Έπειτα ξεκίνησε η παράσταση. Ο κ. Νίκος ζήτησε δύο εθελοντές να τον βοηθήσουν 

στην πραγματοποίηση της παράστασης. Οι βοηθοί άλλαζαν κατά τη διάρκεια της 

παράστασης ώστε να έχουν όσοι γίνεται περισσότεροι την ευκαιρία να βοηθήσουν 

τον κ. Νίκο.  

 

Όταν ολοκληρώθηκε η παράσταση, ακολούθησε ένα θερμό χειροκρότημα τόσο για 

την προσπάθεια του κ. Τζίκα, όσο και για την όλη συνεισφορά του στο θέατρο σκιών 

και στο κουκλοθέατρο.  

Τέλος, αποχαιρετήσαμε τον κ. Νίκο και φύγαμε γεμάτοι εμπειρίες και θετικά 

συναισθήματα. Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσουμε τις συνοδούς μας, κ. 

Αναστασία Στουκογεώργου και Αλεξάνδρα Χιώτη. 

Οι μαθητές του β2 γυμνασίου 

Τα παιδιά έγραψαν και ένα τραγούδι αφιερωμένο στο πρόγραμμα που 

υλοποίησαν: 



 

Ξεκίνησε και φέτος η χρονιά 

και έχουμε πρόγραμμα του Τριβιζά. 

Θεσσαλονίκη πήγαμε, 

Λάρισα γυρίσαμε και όλα τα σχετικά. 

Βιβλία διαβάσαμε, κείμενα γράψαμε 

Κάποια από αυτά είναι: τα Λυκάκια, τα Ρουμπίνια, τα Σεντούκια, 

η Φρουτοπία, Ντολμαδάκια και λοιπά. 

Βγάλαμε φωτογραφία με το Ζαχαρία και τη Γλυκερία 

Στην πλατεία των ονείρων 

β2  όλοι μαζί. 

Η τελευταία  Μαύρη Γάτα, 

το Σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές, 

οι Πειρατές της καμινάδας 

συντροφιά στις παιδικές μας τις βραδιές, 

συντροφιά στις παιδικές μας τις χαρές, 

συντροφιά στις παιδικές μας τις ψυχές. 

 



Κάπως έτσι πέρασε η χρονιά παρέα με τον Τριβιζά. 

 

 

Λέμε πως μεγαλώσαμε ….μα  και έτσι να’ναι, κάπου βαθιά μέσα μας ..θέλουμε να 

‘μαστε μικρά παιδιά. Γεμάτα όνειρα, ελπίδες, ζήλο, αγάπη, ανεμελιά, γέλια, 

παιχνίδια και ζαβολιές, πειράγματα  και φαντασία που οδηγεί στη δημιουργία ενός 

νέου κόσμου όπου όλα θα είναι όμορφα κι απλά, ήρεμα και ιδανικά ,χαρούμενα κι 

ανθρώπινα ναι ανθρώπινα….. γιατί τελικά εκεί πάσχουμε. 

Γεια σας αγαπημένοι μας φίλοι και να΄μαστε όλοι καλά. 

Με αγάπη 

Οι μαθητές του β2 του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων. 

 


