
Γιώργος Δ. Λεμπέσης: «Τα παιδιά μου, μου 
μαθαίνουν ξανά τον κόσμο» 

 

Τον πρωτογνωρίσαμε χάρη στην «Ψαρόσουπα», το εξαιρετικό αυτό βιβλίο που σύντομα έγινε και 

επιτυχημένη κουκλοθεατρική παράσταση. Λατρέψαμε το φαντασμαγορικό musical «Βουτιά στη 

Βυθούπολη» που παρουσιάστηκε στο Παλλάς τον περασμένο Χειμώνα, από το οποίο προέκυψαν και 

ορισμένα υπέροχα τραγούδια. Μας άφησε με το στόμα ανοιχτό τα Χριστούγεννα, με το εντυπωσιακό 3D 

mapping στο κτήριο της Βουλής, ως Creative Director της εταιρίας Amuse. Μας κράτησε συντροφιά στην 

καραντίνα, με το περιπετειώδες audio book «Τα 6 Κλειδιά» το οποίο παραχώρησε σε επεισόδια 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στο Infokids.gr… Και αυτά είναι μόνο τα highlights, αφού έχει γράψει τουλάχιστον 20 

παιδικά βιβλία, τα οποία έχουν εξελιχθεί σε μουσικά CD, παιδικές παραστάσεις σε Ελλάδα και Κύπρο, 

ακόμα και κουκλάκια και επιτραπέζια! 

Ο Γιώργος Δ. Λεμπέσης, γνωστός και ως Lebee, αποδεικνύεται με τα χρόνια πολλά περισσότερα από 

ένας παιδικός συγγραφέας: Είναι σχεδόν ένας …σύγχρονος μάγος που μοιάζει να έχει βρει το μυστικό 

κλειδί που ανοίγει τις καρδιές και τη φαντασία των παιδιών. Μεταξύ όλων αυτών… είναι ΚΑΙ μπαμπάς! 

Με αφορμή το νέο του βιβλίο «Ελέφαντες με 

Τιράντες» που αναμένεται να κυκλοφορήσει τις 

επόμενες ημέρες από τις εκδόσεις Ψυχογιός, ο 

Γιώργος Δ. Λεμπέσης μίλησε στο Infokids.gr για 

τη δουλειά του, τον ρόλο των παιδιών του στη 

ζωή του, αλλά και την πανδημία του Covid-19 

που συνεχίζει να μαστίζει τον πλανήτη. 

Βγαίνουμε σιγά-σιγά από μία εξαιρετικά 

δύσκολη περίοδο, για μικρούς και μεγάλους. 

Πώς τη βίωσες εσύ, τι σε φόβισε, τι σου έδωσε 

δύναμη και τι σκέψεις σου άφησε για το μέλλον; 

Αυτή η περίοδος, φαντάζομαι για τους περισσότερους, έδωσε πολλές αφορμές για αναθεώρηση και 

εσωτερική αναζήτηση. Εγώ προσωπικά δούλευα αρκετές ώρες και προσπαθούσα να κρατάω το μυαλό μου 

https://www.infokids.gr/category/infotv/


σε υψηλές ταχύτητες δίνοντας σε κάθε σκέψη μια 

προοπτική. Αναθεώρησα/επαναπροσδιόρισα τους 

στόχους μου και είδα καλύτερα τον εαυτό μου μέσα στο 

σύνολο. Πέρασα ώρες με την οικογένεια μου, χάρηκα 

πάρα πολύ τα παιδιά μου και είδα, πως μπορείς με λίγα και 

απλά πράγματα να είσαι χαρούμενος. Όσο για τον φόβο, 

ήρθε κάποιες φορές αλλά καμία δε νίκησε. 

Ακολουθούσαμε τους κανόνες και νιώθαμε ασφαλής τόσο 

εμείς όσο και οι οικογένειές μας. 

Δύναμη σαφώς αντλούσα από τα παιδιά μου κι από την 

εσωτερική  πεποίθηση πως η προσπάθεια μας 

ομορφαίνει. Όσο για τις σκέψεις που μου άφησε για το 

μέλλον, σίγουρα έχουν να κάνουν με το πώς θα σχεδιάζω, 

πώς θα εκτιμώ και πώς θα κρίνω όλα όσα κινούνται γύρω 

μου. 

Να περιμένουμε ένα νέο βιβλίο ή θεατρικό έργο για 

παιδιά που να σχετίζεται με τον κορωνοϊό; 

Όχι. Δεν έχω σκοπό να γράψω κάτι για τον Κορωνοϊό. 

Πιθανώς να σκάψω πιο βαθιά σε όλο αυτό που άφησε αυτή 

η πανδημία και να γράψω μια ιστορία, εμπνεόμενος από 

το μάθημα που πήραμε ως ανθρωπότητα. 

Τα καλλιτεχνικά ενδιαφέροντά σου γύρω από το παιδί είναι πολυποίκιλα. Τι είναι αυτό που σε έχει κάνει 

να προτιμάς αυτό το target group και ποιο καλλιτεχνικό “κανάλι” σε εμπνέει περισσότερο για να 

επικοινωνήσεις με τα παιδιά (το βιβλίο; το θέατρο; το τραγούδι; οι νέες τεχνολογίες;) 

Ο λόγος που επιλέγω να απευθύνομαι κυρίως σε παιδιά είναι γιατί η φαντασία σε αυτές τις ηλικίες 

παραμένει αναλλοίωτη και μακριά από κάθε ίχνους ενοχή. Αυτό που πρεσβεύω σαν δημιουργός είναι ο 

σουρεαλισμός και η αποτύπωση κυρίως του μη υπαρκτού. Αυτό στα παιδιά είναι απόλυτα κατανοητό, 

σχεδόν δεύτερη φύση. Όσο μεγαλώνουμε ξεχνάμε τη μαγεία και το θαύμα, γι’ αυτό προσπαθώ όσο μπορώ 

να το θυμίζω και στα μεγάλα παιδιά, ξεκινώντας πρώτα από τον εαυτό μου. Όσο για τα κανάλια, δεν έχω 

κάποια προτίμηση μιας και όλες οι μορφές με εμπνέουν και με κάνουν πιο δημιουργικό. 

Τι ρόλο έπαιξαν τα παιδικά σου χρόνια στην επαγγελματική σου πορεία; Ήθελες πάντα να ασχοληθείς με 

το παιδικό κείμενο και θέαμα; 

Τα παιδικά μου χρόνια ήταν γεμάτα παιχνίδι, ξεφάντωμα και συνεχώς ματωμένα γόνατα. Είμαι τυχερός 

γιατί όχι μόνο μεγάλωσα σε μια υγιή και όμορφη οικογένεια αλλά και σε μια εποχή που το να είσαι παιδί 

είχε, απ’ όπου κι αν το κοιτάξεις, ανοιχτωσιά και χρώμα. 

Με το θέαμα ήθελα να ασχοληθώ από πολύ μικρός. Από το γυμνάσιο ήδη ήξερα ότι προς τα εκεί πήγαινα 

και με αυτό ήθελα να ασχοληθώ. Στο λύκειο, ήμουν υπεύθυνος της θεατρικής ομάδας και δημιουργούσα 

ό,τι καλλιτεχνικό γινόταν, έχοντας την ανοχή και την στήριξη των καθηγητών μου. Η σχέση μου με το 

παιδικό κείμενο και τις ιστορίες, ήρθε αρκετά χρόνια αργότερα, όταν άρχισα να καταλαβαίνω πως πρέπει 

πάση θυσία να βρω έναν τρόπο να σώσω τον εαυτό μου και όσους ακόμα μπορώ, απ’ την φθορά και την 

άλωση της φαντασίας που προκαλεί η σκοτεινή πλευρά της ωρίμανσης! 

 



Μίλησέ μας για τον άλλο μεγάλο ρόλο της ζωής σου -αυτόν του μπαμπά. Κατά πόσο επηρεάζει την 

δουλειά σου; Σου δίνει έμπνευση; Λειτουργεί ως πυξίδα; 

Αρχικά είναι ένας υπέροχος ρόλος τον οποίο προσπαθώ να απολαμβάνω όσο μπορώ περισσότερο. Σίγουρα 

θα ήθελα να έχω πιο πολύ χρόνο και μερικές φορές πιο πολύ δύναμη, γι αυτό και φροντίζω οι ώρες που 

περνάω μαζί τους να είναι ουσιαστικές και όμορφες. Τη δουλειά μου την επηρεάζει με διάφορους 

τρόπους. Υπάρχουν φορές που η επιρροή είναι καταστροφική, όμως τις περισσότερες είναι 

εξωπραγματική. Ειδικά ο Ορέστης που πλέον επικοινωνεί απόλυτα μαζί μου, μου έχει δώσει ιδέες που δεν 

θα μπορούσα ποτέ να σκεφτώ. Το πιο σπουδαίο όμως είναι ότι τα παιδιά μου, μου δίνουν δύναμη και με 

το μαγικό τους τρόπο, μπορούν και εξαφανίζουν από τις σκέψεις μου όλα τα ανούσια και μικρά που 

χωρίς εκείνα, μου έμοιαζαν σπουδαία και μεγάλα. Με λίγα λόγια, τα παιδιά μου, μου μαθαίνουν ξανά 

τον κόσμο.  

Πες μας τώρα για το νέο σου βιβλίο: Τι σε ώθησε στο θέμα αυτό και τι μήνυμα θέλεις να μεταφέρεις στα 

παιδιά; 

Η βασική μου διάθεση όπως πάντα, είναι να ψυχαγωγώ τα παιδιά και τους γονείς, μέσα από ιστορίες 

γεμάτες χιούμορ, δυνατούς χαρακτήρες και φυσικά κάποια ουσιαστικά εργαλεία για κουβέντα με τους 

γονείς και τους δασκάλους. Το συγκεκριμένο βιβλίο μιλάει για τα χρώματα, μέσα από τρεις ελέφαντες 

που τα προστατεύουν. Στο βάθος αυτής της ιστορίας, κρύβεται η σημασία των πραγμάτων που θεωρούμε 

δεδομένα. Τα χρώματα για παράδειγμα, είναι κάτι δεδομένο στο μυαλό μας. Αυτό μας κάνει να μην τα 

προσέχουμε και να μην αντλούμε δύναμη από αυτά. Αυτό σαν επέκταση δείχνει ότι δεν δίνουμε σημασία 

στη φύση, στην αληθινή ομορφιά, στην αγάπη κοκ. Δεν χαιρόμαστε όσα έχουμε δίπλα μας γιατί θεωρώντας 

τα δεδομένα παύουμε να τα βλέπουμε. Μια τέτοια αλληγορία υπήρχε και στη Βυθούπολη όπου τα ψάρια 

κινδύνεψαν να χάσουν την ειρήνη γιατί τη θεωρούσαν δεδομένη. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα του νέου 

μου βιβλίου «Ελέφαντες με Τιράντες» που επιδιώκει μέσα από την διασκέδαση, το χιούμορ και την 

περιπέτεια, να χαρίσει ευχάριστες στιγμές στα παιδιά και στους γονείς. 

Αποκάλυψέ μας το μεγάλο σου όνειρο; Τόσο για εσένα όσο και για τα παιδιά γενικότερα. 

Το μεγαλύτερό μου όνειρο , είναι να βγουν τα παιδιά μας από την παγίδα της απομόνωσης και να 

ανταμώσουν ξανά στην αληθινή ζωή. Να επικοινωνήσουν με λόγια, να παίξουν στη φύση και να 

αγαπήσουν με την ψυχή τους, ρίχνοντας τα τείχη που η σύγχρονη κοινωνία έχει σηκώσει ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Ονειρεύομαι έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι θα επικοινωνούν με την καρδιά και τα μάτια 

ανοιχτά. 

 


