
Η Έκε ίλε θαη ν Άγγεινο 
Αγγέινπ κηινύλ ζηνλ Μαγηθό 
Κόζκν…  

 

Η Έμη Σίνη και ο Άγγελος Αγγέλου μιλούν στον Μαγικό Κόσμο… 
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1. 1.Πώς γνωριζηήκαηε; Πώς προέκσψε η ζσνεργαζία ζας; 

Α.Α: Με ηελ Έκε γλσξηζηήθακε ζηε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Πνιπηερλείνπ. Δγώ έγξαθα 
θπξίσο κνπζηθή γηα ηηο παξαζηάζεηο καο θαη ε Έκε ζπκκεηείρε σο εζνπνηόο. ‘Όηαλ, 
αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα, κνπ έθεξε γηα πξώηε θνξά λα δηαβάζσ ζηίρνπο ηεο κνπ 
θάλεθαλ ηδηαίηεξα έμππλνη, επράξηζηνη, κε κηα, σζηόζν, αίζζεζε παηδηθόηεηαο πνπ δελ 
κπνξνύζα λα πεξηγξάςσ ή λα δηεπθξηλίζσ. Απηόο ν κνλαδηθόο ηξόπνο ηεο λα γξάθεη γηα 
ην ν,ηηδήπνηε κε ρηνύκνξ, αθαηξεηηθόηεηα –ίζσο θαη ζνπξεαιηζκό- κε ελζνπζίαζε θη 
άξρηζα λα γξάθσ κνπζηθή γηα ηα  πξώηα καο παηδηθά ηξαγνύδηα. 

Δ.. Έπεηηα αθνινύζεζε ε ζπλεξγαζία καο ζηε ζπγγξαθή ηνπ πξώηνπ καο παηδηθνύ 
ζεαηξηθνύ έξγνπ, πνπ θέξδηζε ην Α΄ Κξαηηθό Βξαβείν πγγξαθήο ζην δηαγσληζκό ηνπ 
ΤΠ.ΠΟ, νη ζεαηξηθέο παηδηθέο εθπνκπέο ηνπ «κηθξνύ Κνπέξληθνπ» ζην Γεύηεξν 
Πξόγξακκα ηεο Διιεληθήο Ραδηνθσλίαο θαη ηώξα ην πξώην καο παηδηθό βηβιίν! 

1. 2.Σο 2009, λοιπόν, κσκλοθόρηζε ηο CD: “Ο Κόζμος Ανάποδα» με παιδικά 
ηραγούδια. Πολύ ενδιαθέρον CD. 

Δ.:  Όηαλ ζπγθεληξώζακε αξθεηό πιηθό γηα λα ζπζηήζνπκε ηνλ πξώην καο δίζθν, 
είρακε ηελ ηύρε λα γλσξίζνπκε ην Γηώξγν Μεηξόπνπιν πνπ απνθάζηζε –θόληξα ζηελ 
ηάζε ηεο επνρήο- λα αλαιάβεη εμνινθιήξνπ ηελ παξαγσγή ηνπ CD καο θαη λα καο 
ζπκπεξηιάβεη ζην εθδνηηθό πξόγξακκα ηεο λενζύζηαηεο ηόηε Τafka Records. Έηζη 
πξνέθπςε ν «Κόζκνο Αλάπνδα», κε ηε ζπκκεηνρή ησλ πην αμηόινγσλ κνπζηθώλ ζην 
είδνο ηνπο, ελνξρήζηξσζε από ηνλ βεηεξάλν Θόδσξν Κνηεπάλν θαη ηε ζπλεξγαζία 
ζπνπδαίσλ εξκελεπηώλ όπσο ν πύξνο αθθάο (γλσζηόο από ηε ζξπιηθή Λιλιποφπολη), 

ν σθξάηεο Μάιακαο, ε Μαξία Θσίδνπ, ν Υάξεο Καβαιηεξάηνο ησλ Χάνομαι Γιατί 
Ρεμβάζω, ε Γαλάε Παλαγησηνπνύινπ θ.α. πνπ έδσζαλ δσή ζηνπο ήξσεο ησλ 

ηξαγνπδηώλ καο. 

Α.Α. «Ο θόζκνο αλάπνδα» είλαη όηη αθξηβώο πεξηγξάθεη θαη ν ηίηινο ηνπ: κηα αλαηξνπή, 
έλα παηρλίδη θαληαζίαο, έλα πνλεξό θιείζηκν ηνπ καηηνύ, κηα ινμή καηηά ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα. Οη ήξσεο ησλ ηξαγνπδηώλ όπσο ν «Μπομπ ο χαμαιλέοντασ», ε «μάγιςςα 
κουποξυλάνθη», ν «Πυρετόσ», ν πάληα άηπρνο «κφριοσ Γρουςουζέλοσ», αλ θαη ραξαθηήξεο 

αιιόθνηνη θαη πέξα από θάζε θαληαζία, είλαη θαη΄νπζίαλ ηόζν αιεζηλνί, πνπ ηειηθά 
αλαξσηηέζαη  αλ ν δηθόο ηνπο θόζκνο είλαη ν Πξαγκαηηθόο θαη ν δηθόο καο  ν Αλάπνδνο! 

1. 3.Πείηε μας για ηην πρώηη ζας ζσγγραθική προζπάθεια, ηο παιδικό βιβλίο 
«ΘΕΛΧ ΝΑ ΑΡΡΧΣΗΧ»  ποσ κσκλοθόρηζε πριν από λίγο καιρό από 
ηις εκδόζεις ΦΤΥΟΓΙΟ. 

Α.Α: Ιδέα γηα ηε δεκηνπξγία απηνύ ηνπ βηβιίνπ ππήξμε ην ηξαγνύδη «Ο Ππξεηόο» πνπ 
εξκήλεπζε ν σθξάηεο Μάιακαο ζην CD καο θαη πεξηγξάθεη ηνλ ηξνκεξό απηόλ «θαθό» 
πνπ όινη, κηθξνί θαη κεγάινη, θνβνύληαη θαη πξνζπαζνύλ κε θάζε ηξόπν λα απνθύγνπλ. 
ηελ ηζηνξία καο ν θύξηνο Ππξεηόο ιακβάλεη έλα παξάμελν ηειεγξάθεκα από έλα κηθξό 
παηδί, ηνλ Αρηιιέα, πνπ ζέιεη λα αξξσζηήζεη εζεινληηθά γηα λα γιηηώζεη ζρνιείν θαη 
ζπγθεθξηκέλα έλα δηαγώληζκα γεσγξαθίαο! 

Δ.: Ο Ππξεηόο παξνπζηάδεηαη ζηνπο κηθξνύο αλαγλώζηεο ζαλ έλαο θαζεκεξηλόο 
επαγγεικαηίαο πνπ παίξλεη ην βαιηηζάθη ηνπ θαη θεύγεη βηαζηηθόο γηα ηε δνπιεηά. Έηζη 
πξαγκαηνπνηείηαη ζηγά – ζηγά ε απνκπζνπνίεζή ηνπ. Σν ρηνύκνξ, εμάιινπ, έρεη απηή ηε 
καγηθή δύλακε: λα μνξθίδεη ην θαθό θαη λα ην «κηθξαίλεη» ηόζν όζν ρξεηάδεηαη γηα λα ην 
ππεξληθήζνπκε! Απηό πξνζπαζήζακε λα θάλνπκε ζην πξώην καο  βηβιίν θη εζείο κέλεη 
λα καο πείηε αλ ηα θαηαθέξακε! Διπίδνπκε λα ην δηαζθεδάζεηε θαη λα ζαο αξέζεη. 

Καιή αλάγλσζε! 

Οι συγγραφείς έκαναν μια πραγματικά πρωτότυπη παρουσίαση, 
την Κυριακή 6 Νοεμβρίου στο Πολύκεντρο Ν.Θαλασσινού, που 



ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους. Θεατρικό παιχνίδι, αφήγηση, 
ζωγραφική και όλα αυτά άρτια σκηνοθετημένα.  

 

 


