
Η Μικρή Παραμυθού διαβάζει... 

5.14.2021 

 

"Ο μικρός Κοπέρνικος και οι Πειρατές του Φάρου",  

των Άγγελου Αγγέλου & Έμης Σίνη 

(Εικονογράφηση: Λίλα Καλογερή) 

Εσάς, θα σας άρεσε να είστε πειρατές; Να οργώνετε τις θάλασσες με τη γαλέρα σας, 

αναζητώντας κρυμμένους θησαυρούς; Ή μήπως φοβάστε τα κύματα και τρέμετε 

στην ιδέα ότι θα καταλήξετε ναυαγοί σε κάποιο ερημονήσι, όπως συνέβη στον μικρό 

Κοπέρνικο και την παρέα του;   
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Το τέταρτο βιβλίο της σειράς Οι περιπέτειες του Μικρού Κοπέρνικου, μόλις 

κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος! Ο Κοπέρνικος, η Δάφνη, 

ο Φοίβος και ο Μιχαήλ, θα έρθουν αντιμέτωποι με τη συμμορία των Πιλάφηδων, 

μια παρέα άτακτων παιδιών που θα διαταράξει την ανεμελιά του καλοκαιρινού 

τους μπάνιου, όταν τους επιτεθεί εντελώς ξαφνικά πετώντας τους αχινούς. Οι 

τέσσερις φίλοι στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν, θα βρεθούν σε ένα μικρό έρημο 

νησί, όπου θα ανακαλύψουν ένα σωρό θησαυρούς! Τί να κρύβεται, άραγε, στην 

σπηλιά που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του νησιού, πώς να εμποδίσουν τους 

Πιλάφηδες από το να σπάνε καθημερινά με τις σφεντόνες τους τη λάμπα του 

μοναδικού φάρου που βρίσκεται εκεί και τί να φυλάει ο αλλόκοτος καπετάν 

Γκριζομάλλης με το ξύλινο πόδι και τον πράσινο παπαγάλο μέσα στο κλειδωμένο 

του σεντούκι; 

 

 

 

Πρόκειται για μια άκρως περιπετειώδη ιστορία, γραμμένη από το βραβευμένο 

συγγραφικό δίδυμο των Άγγελου Αγγέλου & Έμης Σίνη (Κρατικό Βραβείο 

Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου 2015, White Ravens 2016) που θα σας 

ταξιδέψει νοερά στην ανεμελιά των καλοκαιρινών διακοπών μιας παρέας παιδιών. 

Καλογραμμένη, ευχάριστη και με χιούμορ, θα κρατήσει συντροφιά στους μικρούς 

και μεγαλύτερους αναγνώστες της, προετοιμάζοντάς τους για τις διακοπές που 

πλησιάζουν! Η έκδοση φέρει μεγάλη γραμματοσειρά που διευκολύνει στην 

ανάγνωση, ενώ η εικονογράφηση της Λίλας Καλογερή, γεμάτη χρώμα και δράση, 

συμπληρώνει ιδανικά το κείμενο. Αποτελείται από 56 σελίδες, έχει σκληρό 

εξώφυλλο και απευθύνεται σε αναγνώστες ηλικίας από 5 ετών και πάνω. Στην ίδια 

σειρά κυκλοφορούν τρία επιπλέον βιβλία: Ο μικρός Κοπέρνικος και ο Πόλεμος των 

Άσπρων, Ο μικρός Κοπέρνικος και το Πάρκο των Δεινοσαύρων,  Ο μικρός Κοπέρνικος 

και ο Πύργος με τα Μυστικά.  
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Αν λοιπόν βρεθείτε κι εσείς κάποτε σε μια παραλία να χτίζετε πύργους στην άμμο με 

το κουβαδάκι σας, μην επαναπαυτείτε. Γιατί μπορεί, απ' τη μια στιγμή στην άλλη, να 

βρεθείτε με μαντίλι στο κεφάλι, δερμάτινες μπότες και καλύπτρα στο μάτι, πάνω σ' 

ένα κατάστρωμα ή σ' ένα σκοτεινό αμπάρι κάποιου πειρατικού πλοίου, να μετράτε 

τριάντα έξι χρυσά φλουριά και τριάντα έξι ασημένια τάλιρα!  
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