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O συγγραφέας Γιώργος Δ. Λεμπέσης (το Δ 

μπαίνει για να τον ξεχωρίζουν από τον 

συνονόματο τραγουδιστή ξάδελφό του) μόλις 

κυκλοφόρησε το 20ο βιβλίο του, με τίτλο 

Ελέφαντες με τιράντες (Εκδόσεις Ψυχογιός). 

Ένα παραμύθι γεμάτο χρώμα, χιούμορ και 

μηνύματα για την υπεράσπιση του καλού και τη 

δύναμη της συνεργασίας με ήρωες τρεις 

ελέφαντες που προσπαθούν να προστατέψουν 

τα χρώματα του Κόσμου. Ένα ξεχωριστό 

παραμύθι από τον αγαπημένο μας Lebee, κατά 

κόσμον Γιώργο Δ. Λεμπέση, που θα χαρίσει σε 

μικρούς και μεγάλους χρωματιστά χαμόγελα, όπως συμβαίνει στο μακρινό Χρωματιστάν του 

όρους Πινέλο, όπου απλώνεται σαν πολύχρωμη θάλασσα η πεδιάδα των χρωμάτων! Εκεί 

ζουν οι μοναδικοί στον κόσμο ελέφαντες με τιράντες, οι ηρωικοί προστάτες των χρωμάτων 

ολόκληρου του πλανήτη. Ένα παραμύθι που σας προτείνω να το διαβάσετε στα παιδιά σας 

αλλά να το κάνετε δώρο και στα παιδιά των φίλων σας που θα ενθουσιαστούν με τις 

περιπέτειες του Μπάμπου (με τη δύναμη του μπλε), της Μούμου (με την ταχύτητα του 

κόκκινου) και του Κίνγκο( με τα φτερά του κίτρινου) οι οποίοι είναι πάντα έτοιμοι να σώσουν 

τα χρώματα από κάθε απειλή και να τα διατηρήσουν όμορφα και λαμπερά. 

Έτοιμος είναι πάντα και ο Γιώργος Δ. Λεμπέσης να μας σώσει από το ρεαλισμό και να μας 

ταξιδέψει στο ρομαντισμό με μεγάλες δόσεις σουρεαλισμού. Άλλωστε, η φαντασία κυλάει 

μέσα του! 

 

 

Αγαπημένη φράση από το νέο βιβλίο: Μύρτιλα με χρυσόσκονη ρίχνουμε στο νερό και 

μέσα του εμφανίζεται χρώμα φανταχτερό! 

Βιβλίο αγαπημένο: Αναφορά στον Γκρέκο. Νίκος Καζαντζάκης 



Γιώργος Δ. Λεμπέσης: Το Δ. είναι το 

αρχικό του ονόματος του πατέρα μου και 

μπαίνει 

πάντα εκεί γιατί αλλιώς θα 

αναγκαζόμουν να σας τραγουδήσω ! Ο 

τραγουδιστής είναι 

πρώτος μου ξάδερφος και καμιά φορά 

μας μπερδεύουν! 

Διηγήματα: 12 στον αριθμό, 

ακυκλοφόρητα στο status, εσωτερικά 

στη διάθεση, 

σουρεαλιστικά στη γραφή 

Ελέφαντες με τιράντες: το 20 μου 

βιβλίο. Εκδόθηκε το 2020 και ελπίζω 

πως θα είναι πιο 

τυχερό από τη συγκεκριμένη χρονιά 

Ζωή: Μια αστραπή μα προλαβαίνουμε 

(Ν. Καζαντζάκης) 

Ημέρα ή Νύχτα: Ημέρα για να έχουν οι 

νύχτες κάτι να περιμένουν 

Θέατρο: Το αγαπώ. Για την ακρίβεια το 

παντρεύτηκα. Η γυναίκα μου είναι 

ηθοποιός και με 

έχει μάθει πολλά για αυτό. Πάντα θα 

γράφω για το θέατρο είτε για παιδιά είτε 

για ενήλικες 

Ιστορία της ζωής μου: Δυσκολεύομαι 

να ζήσω το τώρα, το μυαλό μου είναι 

συνέχεια σε ένα 

μετά κι έτσι κρατάει ελάχιστα η χαρά της 

όποιας επιτυχίας. 

Κίνγκο: Με τα φτερά του κίτρινου. Ο αγαπημένος όσων λατρεύουν τις πτήσεις 

Λιλιπούτειο κοινό: Δύσκολο, απαιτητικό ωστόσο 

υπέροχο, ξεκαρδιστικό και σίγουρα το 

κοινό που θα αναλάβει την αυριανή κοινωνία 

Μπάμπου και Μούμου: Μπάμπου έλεγε ο γιος μου όταν 

ήταν μικρός έναν λούτρινο 

ελέφαντα. Μούμου η δύναμη του κόκκινου, εμπεριέχει το 

μου ως κατάκτηση «δικό μου» και 

 το μουμου ως άρνηση ή αντίσταση στα μωρουδιακά ! 

Όπως και να έχει είναι τόσο αστείο 

όταν το λες ! 

 Νέα γενιά συγγραφέων: Το νου σας – μας. Η ευθύνη 

είναι τεράστια σε μια εποχή που η 

επικοινωνία και ο άνθρωπος βάλλονται. Ο καθένας έχει 

το στιλ του και τον τρόπο του, όμως 

ότι βγαίνει στον κόσμο πρέπει να περνάει από πολύ 

σκέψη! 

Ξεκαρδίζομαι με: Με τις αντιδράσεις της κόρης μου, με 

τις φάρσες του γιου μου και με τα 



ευρηματικά πειράγματα από όπου κι αν προέρχονται 

Όνειρα: Να ολοκληρωθεί με επιτυχία η Cartoon εκδοχή της Βυθούπολης. 

Παραμύθια: Για να έχει κάπου να ξαποσταίνει κι αυτός ο αχόρταγος ρεαλισμός 

Ρεαλισμός ή ρομαντισμός: Ρομαντισμός με μεγάλες δόσεις σουρεαλισμού 

Σχέδια (επόμενα): Μέσα στο καλοκαίρι έχω να γράψω 52 συνόψεις επεισοδίων για το 

Cartoon της Βυθούπολης και 2 ολόκληρα επεισόδια έτσι ώστε να προλάβουν να 

μεταφραστούν σε Αγγλικά και Ισπανικά. Αγχώθηκα! 

Τηλεόραση: Σίγουρα ναι σε μια από τις δυο προτάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. 

Υπάρχω για να…: Προσπαθώ να βρω την καλύτερη εκδοχή μου και να την μοιραστώ μέσα 

από τα έργα μου 

Φαντασία: Κυλάει μέσα μου αντί για αίμα 

Χρωματιστάν: Επηρεασμένος από την αγαπημένη Φρουτοπία δημιούργησα μια χώρα για να 

ζουν τα χρώματα. Δεν έχω πάει ποτέ γιατί εκεί δεν επιτρέπονται οι μεγάλοι αλλά μου 

στέλνουν πληροφορίες και φωτογραφίες οι μέλισσες του Lebee ! 

Ψέματα: Ακόμα κι αν μου το επέτρεπε ο ηθικός μου κώδικας δεν θα μπορούσα να τα πω 

γιατί φαίνομαι από χιλιόμετρα. 

Ωραίο βιβλίο: Ο Κάφκα στην Ακτή. Χαρούκι Μουρακάμι 

 


