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 Περιέχει CD με την αφήγηση και τη μουσική του συμφωνικού έργου.  
“Αυτή είναι η ιστορία του Πέτρου και του Λύκου” λέει ο αφηγητής στο κλασικό 
πια συμφωνικό έργο για παιδιά ‘Ο Πέτρος και ο Λύκος’ του Σεργκέι 
Προκόφιεφ. “Κάθε ένας από τους χαρακτήρες της ιστορίας ερμηνεύεται από 
διαφορετικό όργανο της ορχήστρας. Για παράδειγμα, το πουλί παίζεται από το 
φλάουτο. Να και η πάπια, παίζεται από το όμποε. Η γάτα από το κλαρινέτο. 
Το φαγκότο θα αναπαριστά τον παππού. Ο λύκος θα είναι το γαλλικό κόρνο. 
Και ο Πέτρος τα έγχορδα. Οι τουφεκιές των κυνηγών παίζονται από τα 
μεταλλικά τύμπανα.» 

Έτσι αρχίζει η αφηγητής την αφήγησή του στο διάσημο μουσικό παραμύθι του 
Ρώσου συνθέτη. Σκοπός του ήταν να γνωρίσουν παιδιά κάποιους από τους 
ήχους μιας ορχήστρας. Πέρα όμως από την υψηλή ποιότητα της μουσικής 
του, ο συνθέτης μας χαρίζει και μια ενδιαφέρουσα ιστορία, γνήσια, φτιαγμένη 
από τα υλικά του παραμυθιού. 
 
Ο Σεργκέι Προκόφιεφ (Sergei Prokofiiev, 1891-1953), ένας από τους πιο 
σημαντικούς συνθέτες του 20ου αι. συνέθεσε και έγραψε αυτό το κλασικό πια 
μουσικό παραμύθι που πρωτοπαρουσιάστηκε στη Μόσχα με διευθυντή 
ορχήστρας τον ίδιο τον συνθέτη. Ο Προκόφιεφ γεννήθηκε στην Ουκρανία από 
μητέρα μουσικό –που υπήρξε και η πρώτη του δασκάλα στη μουσική--  και 
πατέρα ξυλουργό. «Παιδί-θαύμα» ο ίδιος, συνέθεσε την πρώτη του όπερα στα 
εννιά του. Ο Πέτρος και ο Λύκος ανήκουν στα έργα που έγραψε όταν 
επέστρεψε μόνιμα πια στη Σοβιετική Ένωση, το 1914, και έγινε επίσημος 
συνθέτης του σοβιετικού καθεστώτος.  
 
Ο Κώστας Πούλος που απέδωσε την ιστορία στα ελληνικά είναι Φιλόλογος, 
μεταφραστής και συγγραφέας βιβλίων της παιδικής και ενήλικης λογοτεχνίας. 
Ο Βασίλης Παπατσαρούχας είναι ζωγράφος και εικονογράφος παιδικών 
βιβλίων. Έχει διακριθεί πολλές φορές για την πρωτότυπη, ευφάνταστη και 
τολμηρή δουλειά του στην εικονογράφηση. Το 2004 κέρδισε το Κρατικό 
Βραβείο Εικονογράφησης για το βιβλίο του «Η Κοκκινοσκουφίτσα» σε 
διασκευή της Αργυρώς Κοκορέλη. 
Ο Κώστας Πούλος, με μια γραφή λιτή, με χιούμορ και λεπτή ειρωνεία και από 
την άλλη ο Βασίλης Παπατσαρούχας, με τις απρόβλεπτες, έως και αιρετικές, 
ζωγραφιές του, καταφέρνουν να μεταφράσουν το μουσικό ποίημα σε 
εικαστικό και λογοτεχνικό ποίημα. 
 
Ο μικρός Πέτρος ανοίγει την πύλη του σπιτιού του και συναντά το πουλί, την 
πάπια και την γάτα. Η πάπια και το πουλί μαλώνουν. Η γάτα φερμάρει το 
πουλί για μεζέ. Στο μεταξύ ο κακός λύκος παραμονεύει στο δάσος. Ο Πέτρος 
δεν τον φοβάται και δεν ακούει τον παππού του που τον συμβουλεύει να 
φυλάγεται. Τρεις κυνηγοί έχουν βγει στο κυνήγι του λύκου. Τι θα γίνει; Ποιος 
θα φαγωθεί, ποιος θα γλιτώσει;  
 
Μια ιστορία μοντέρνα στη δομή, την αφήγηση και την εικονογράφηση 
αφοπλίζει με την απλότητά της και το ποιητικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνουν 
οι Πούλος και Παπατσαρούχας. 
Το συνοδευτικό CD είναι στα αγγλικά, σε αφήγηση του Sir John Gielgud. Στο 



βιβλίο περιέχεται μετάφραση της αφήγησης στα ελληνικά από την Βάγια 
Κακαβά. Η εξαιρετική μουσική και η φωνή του γνωστού ηθοποιού μαγεύουν 
μικρούς και μεγάλους.  
 
 
 


