
 

 

Ένας ελέφαντας… χορεύει στις σελίδες ενός βιβλίου 

 

30/01/17 

Συνέντευξη στη ΛΕΜΟΝΙΑ ΒΑΣΒΑΝΗ 

Ποιος μπορεί άραγε να κάνει έναν ελέφαντα να χορέψει; O Άγγελος 
Αγγέλου και η Έμη Σίνη το κατάφεραν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου τους 
«Πώς να κάνετε έναν ελέφαντα να χορέψει» που κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Παπαδόπουλος.  

Το βιβλίο τους μάλιστα έχει κερδίσει και Κρατικό Βραβείο 
Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου 2015 με την Σοφία Τουλιάτου να 
υπογράφει την εικονογράφηση.  

«Είναι ένα κλιμακωτό παραμύθι. Και μας λέει ότι η πραγματική δύναμη δεν 
κρύβεται στο μέγεθος ή στη σωματική μας διάπλαση αλλά μέσα μας», τόνισε 
ο Άγγελος Αγγέλου, απαντώντας στις ερωτήσεις μας με αφορμή την 
παρουσίαση του «Ελέφαντα» πριν λίγες μέρες στο Βιβλιοπωλείο "Το Πράσινο 
Σύννεφο'', στην Καλαμαριά.  

-Πώς κάνεις έναν ελέφαντα να χορέψει;  

-Αγνοώντας αυτά που, κυρίως τα παιδιά αλλά και αρκετοί μεγάλοι, θεωρούμε 
ως πρότυπα δύναμης, και ανακαλύπτοντας άλλες αρετές, καλά κρυμμένες, 
αλλά εκπληκτικά ικανές να κάνουν όλα τα αδύνατα δυνατά! 

-Πώς γεννήθηκε η ιδέα για το βιβλίο; 

-Έχετε επισκεφτεί ποτέ τις Λεύκες, αυτό το υπέροχο χωριό της Πάρου; Εκεί 
μια δασκάλα, η κα Γιάννα Σέργη, παίρνοντας μια υπέροχη πρωτοβουλία, 
εξέδωσε με τους μαθητές του νηπιαγωγείου της, μια σειρά παραδοσιακών 
κλιμακωτών παραμυθιών. Πρόκειται για μια πανέμορφη έκδοση με 
πολύχρωμη εικονογράφηση από τα ίδια τα παιδιά! Όταν διαβάσαμε αυτό το 
βιβλίο αποφασίσαμε, αυτοστιγμεί, να γράψουμε ένα δικό μας σύγχρονο 
κλιμακωτό παραμύθι. 

  



-Τι θέλετε να έχει αποκομίσει, να έχει μάθει, ένα παιδί αφού έχει διαβάσει 
το παραμύθι σας;  

-Ότι η πραγματική δύναμη δεν κρύβεται στο μέγεθος ή στη σωματική μας 
διάπλαση αλλά μέσα μας. 

-Το βιβλίο πήρε Κρατικό Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου 
2015. Πώς συνεργαστήκατε με την εικονογράφο Σοφία Τουλιάτου; Και 
πόσο βοηθά η εικονογράφηση ένα παιδικό βιβλίο;  

-Η συνεργασία μας με τη Σοφία ήταν άψογη. Ως συγγραφικό δίδυμο 
πιστεύουμε στη συνδημιουργία και προσπαθούμε να είμαστε πάντα ανοιχτοί 
σε προτάσεις φίλων και συνεργατών. Στην περίπτωση της Σοφίας η 
συνεργασία απέδωσε τα μέγιστα δίνοντας ένα έργο όπου η εικόνα και το 
κείμενο είναι αδιάσπαστα. 

-Παράλληλα το βιβλίο είναι μια ακόμη συνεργασία με την Έμη Σίνη. Πώς 
προετοιμάζετε τις ιστορίες σας; Από πού αντλείτε έμπνευση για τα 
βιβλία σας;  

-Από το καθετί! Από την καθημερινότητά μας, από τους φίλους, την οικογένειά 
μας, από την τέχνη γύρω μας… Δίνουμε σημασία σε κάθε ερέθισμα, σε κάθε 
κίνηση και εικόνα γιατί κάθε παρατήρηση μπορεί να γίνει η αφετηρία για μια 
νέα δημιουργία. 

-Ποιο βιβλίο διαβάζετε αυτό το διάστημα;  

-Το Μόμπι Ντικ. 

Οι συγγραφείς 

O Άγγελος Αγγέλου και η Έμη Σίνη έχουν γράψει δεκάδες θεατρικά έργα, 
κείμενα και βιβλία για παιδιά, ξεκινώντας την πορεία τους από το 2005. Το 
2007 κέρδισαν το Α΄ Βραβείο στο διαγωνισμό Κρατικών Βραβείων 
Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά, ενώ το 2008 και το 2009 
γράφουν και σκηνοθετούν τις μουσικοθεατρικές ραδιοφωνικές σειρές «Τα 
Χριστούγεννα του μικρού Κοπέρνικου» και «Ο μικρός Κοπέρνικος και οι 
7 Άθλοι» που εκπέμπονται καθημερινά από τη συχνότητα του Δεύτερου 
Προγράμματος και κερδίζουν την αγάπη των μικρών ακροατών σε όλη την 
Ελλάδα. Το 2009 κυκλοφορεί ο δίσκος τους «Ο Κόσμος Ανάποδα», με 
τραγούδια για παιδιά που ερμηνεύει ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Σπύρος Σακκάς, 
η Δανάη Παναγιωτοπούλου κ.α.  

Την ίδια χρονιά ιδρύουν την καλλιτεχνική ομάδα ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ 
(www.kopernikos.gr) που αποτελείται από ηθοποιούς, τραγουδιστές, 
μουσικούς σκηνογράφους και εικονογράφους και που έχει σαν στόχο τη 
δημιουργία πρωτότυπων και ποιοτικών παραστάσεων για παιδιά κάθε 
ηλικίας. Παραστάσεις τους έχουν ανέβει στη Μουσική Βιβλιοθήκη του 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ελληνικός 
Κόσμος) και σε άλλα θέατρα της Αθήνας, αλλά και της επαρχίας.  



Από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία τους  «Τα 
μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή», "Δύο ξεροκέφαλες κουτάλες" και 
«Ένα αλφάβητο ταξίδι». 

http://www.typosthes.gr/gr/politismos/article/121143/enas-elefadas-horeuei-

stis-selides-enos-vivliou/  
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