
Ο Επικεφαλής Του Video Mapping Στη Βουλή Γιώργος Δ. Λεμπέσης 

Μας Ενθουσίασε Και Ετοιμάζεται Για Το Hollywood! 
  

Ο φετινός στολισμός της Αθήνας είχε 
κάτι το ξεχωριστό και μας ενθουσίασε. 

Η Βουλή των Ελλήνων ντύθηκε με τη 

φαντασία και τα χρώματα του video 

mapping που  δημιούργησε η όμαδα 

την οποία συντόνισε ο καλλιτεχνικός 
Δντης της amuse Γιωργος Δ. Λεμπέσης. 

  

Λίγα μέτρα πιο κάτω, στο θέατρο 

Παλλάς ζωντανεύει μια από τις 

αγαπημένες του ιστορίες, 

η «Ψαρόσουπα-Βουτιά στη 

Βυθούπολη» σε σκηνοθεσία Φωκά 

Ευαγγελινού, όπου μικροί και 
μεγάλοι  απολαμβάνουν βουτιές στον 

μαγικό κόσμο του παραμυθιού.  

  

 Ένας από τους πιο αγαπημένους 
συγγραφείς  παιδικής λογοτεχνίας, 

έχοντας στο ενεργητικό του 7 μπεστ 
σέλερ, 12 διηγήματα για ενηλίκους και 

μεταφράσεις σε Αγγλικά, Αραβικά και 

Τούρκικα. Μιλάει στο texnes-plus για 
τα επόμενα σχέδια του. Ο δρόμος όπως φαίνεται είναι ανοιχτός ακόμα και για το Hollywood...Εξάλλου ο ίδιος έχει μότο 

του την φράση του Καρόλου Κουν: « Πρέπει να πιστέψουμε στα θαύματα για να συμβούν» 

  

Πώς ξεκινήσατε να γράφετε για παιδιά; 

Αυτό το ταξίδι ξεκίνησε κάπως αναπάντεχα 
, μιας και η αφορμή δόθηκε από κάτι 
τελείως διαφορετικό. Συγκεκριμένα από 
την ανάγκη μου να δημιουργήσω ένα 
θεματικό πάρκο για παιδιά το 2008. Μέσα 
από την διαδικασία δημιουργίας του, 
ανακάλυψα τον κόσμο της συγγραφής που 
υπήρχε μέσα μου και ομολογώ με κέρδισε 
ολοκληρωτικά. Από τότε δεν άρχισαν να 
γεννιούνται μόνο ιστορίες για παιδιά αλλά 
άλλαξε και όλη η επαγγελματική μου 
πορεία . Βούτηξα σε έναν κόσμο που όλα 
μπορεί να συμβούν , σ ένα κόσμο που τα 
θαύματα περπατάνε στο δρόμο αγκαζέ με 
τα όνειρα      
Πόσα βιβλία έχετε γράψει μέχρι σήμερα; 
Έχω γράψει και έχουν εκδοθεί 19 βιβλία 
για παιδιά , από 4 ετών μέχρι 12 ετών 
καθώς και 12 παραβολές ενηλίκων. Το 
εικοστό , «Οι Ελέφαντες με Τιράντες», θα 
κυκλοφορήσουν τον Μάρτιο του 2020. 

 
Τι εισπράττετε από τους μικρούς σας αναγνώστες; 
Τα παιδιά που διαβάζουν τα βιβλία μου δείχνουν πως τα αγαπούν και από όσο μου λένε οι περισσότεροι γονείς, τα 
διαβάζουν πάρα πολλές φορές. Επίσης, όταν συναντάω τα παιδιά από κοντά μου κάνουν πολλές ερωτήσεις σχετικά 
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με την ιστορία και τους ήρωες κι έτσι διαπιστώνω αυτή την αγάπη. Ωστόσο αυτό που με κάνει να συγκινούμε σε 
σχέση με την ανταπόκριση τους είναι τα δώρα και οι αγκαλιές ,που με κάνουν να θέλω συνέχεια να τους φτιάχνω 
όμορφες ιστορίες. 
Οι γονείς βλέποντας τα παιδιά τους χαρούμενα καθρεφτίζουν το ίδιο. Το αστείο είναι πως επειδή οι πιο πολλοί μου 
λένε με τα μάτια γουρλωμένα πως έχουν διαβάσει τις ιστορίες άπειρες φορές , εγώ αντί να τους πω ευχαριστώ, 
τους ζητάω αστειευόμενος συγγνώμη! 
 
Τι σας κινητοποιεί; 
Με εμπνέουν οι ατέλειες τον ανθρώπων , οτιδήποτε στον κόσμο προσπαθεί να ομορφύνει , οτιδήποτε γύρω μας 
που προσπαθεί γενικά να γίνει από ατελές , τέλειο. 
 
Φέτος ανεβαίνει η «Βυθούπολη» στο Θέατρο Παλλάς. Ποια άλλα βιβλία σας έχουν μεταφερθεί στη σκηνή; 

Έχουν ανέβει κάποιες ιστορίες από τη σειρά 
Ψαρόσουπα και το Κομμάτι (ή Ουρανένιος). 
Επιπλέον έχω κάνει τη θεατρική μεταφορά 
του βιβλίου της Κατερίνας Μαρκαδάκη «Το 
σπάταλο τερατάκι» και μια εκδοχή του 
Αλαντίν. Στη Βυθούπολη φτάσαμε λόγο της 
συνεχόμενης προσπάθειας και της δέσμευσης 
μου προς τους αναγνώστες μου για εξέλιξη. 
Οφείλω απέναντι τους να παρουσιάζω κάθε 
φορά και κάτι καλύτερο βάζοντας τους στον 
κόσμο της φαντασίας ως αντάξιος 
οικοδεσπότης. 
Επιπλέον στάθηκαν δίπλα μου άνθρωποι που 
στήριξαν και πίστεψαν στο έργο και στο 
όραμά μου. Τους αγαπώ πολύ και είμαι 
ευγνώμον για όλους όσους είναι κοντά μου 

αυτά τα χρόνια. 
  
Στη «Βυθούπολη» συνεργάζεστε με τον ξάδερφό σας, Γιώργο Λεμπέση, ο οποίος υπογράφει τη μουσική της 
παράστασης. Μιλήστε μας γι’ αυτή τη συνεργασία. 

Η συνεργασία μου με τον Γιώργο ήταν από τις πιο απολαυστικές που έχω κάνει μέχρι σήμερα. Οι μουσικές του με 
μάγεψαν γι αυτό και έγραφα τους στίχους πάνω στη μουσική και όχι το ανάποδο. Οι μελωδίες του με ενέπνεαν. 
Δουλέψαμε σκληρά επί ενάμιση χρόνο , κάναμε αλλαγές, γράφαμε ξανά και ξανά μέχρι και λίγο πριν την πρεμιέρα. 
Ως αποτέλεσμά ντύσαμε μουσικά ολόκληρο το έργο το οποίο θα ζήσει και μέσα από το CD που κυκλοφορεί από 
την MINOSEMIμε τον τίτλο Βουτιά στη Βυθούπολη και με τις φωνές των Σάκη Ρουβά , Πάνου Μουζουράκη , 
Ανδριάννας Μπάμπαλη, Καλομοίρας , Stereo Soul, Locomondo, IndraKayne, Χάρη Βαρθακούρη, Τάμτα και Γιώργου 
Λεμπέση. 
 
Υπάρχουν σχέδια και για τον κινηματογράφο; 
Αρχικά λατρεύω τον κινηματογράφο και σίγουρα θα είναι το επόμενο βήμα. Ήδη δουλεύουμε κάτι σχετικό για τα 
παιδιά σε συνεργασία με μεγάλη εταιρία στο Hollywood, το οποίο ελπίζω κάποια στιγμή να απολαύσουμε. Πέρα 
από αυτό όμως, φλερτάρω με την ιδέα συγγραφής σεναρίου για μια ταινία φαντασίας ενηλίκων κάτι το οποίο 
ομολογώ πως είναι πολύ δύσκολο για τα μέχρι τώρα ελληνικά δεδομένα. Αν και υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι 
συντελεστές στη χώρα μας , είμαστε μια πολύ μικρή αγορά για τα μεγέθη τέτοιων παραγωγών. Εγώ όμως θα το 
προσπαθήσω γιατί όπως έλεγε και ο Κάρολος Κουν: "Πρέπει να πιστεύουμε στα θαύματα για να συμβούν". 
 
Είστε καλλιτεχνικός διευθυντής της εταιρείας που ανέλαβε, το φετινό videomappingστη Βουλή των Ελλήνων 

την ημέρα που άναψαν τα λαμπάκια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγμα. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα 

και γιατί κατάφερε να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ξένου Τύπου; 

Η αρχική ιδέα για κάτι τόσο μεγάλο στην Αθήνα ήταν του ίδιου του Δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη που προς τιμή 
του έφερε τα πιο μαγικά Χριστούγεννα που έχουμε δει στην πόλη. Αυτή του η επιθυμία κίνησε την διαδικασία κι 
έτσι δημιουργήθηκε μια εξαιρετική ομάδα. Η  Κατερίνα Γκαγκάκη αρχικά τηλεφώνησε στον Β. Μεντζελόπουλο και 
αμέσως κάναμε το πρώτο ραντεβού. Στη συνέχεια επιλέξαμε τη σκηνοθέτη Μέμη Κούπα ,που θα ήταν ικανή να 
μεταφέρει σε εικόνα αυτό που είχαμε στο μυαλό μας. Έτσι μια φανταστική ομάδα υπό την ομπρέλα της amuse,την 



καλλιτεχνική μου διεύθυνση και την στενή συνεργασία της Τεχνόπολις, άρχισε να δουλεύει πάνω στο σενάριο και 
στο όραμα. Το αποτέλεσμα το απόλαυσαν πολλές χιλιάδες Αθηναίοι από κοντά και ακόμα περισσότεροι σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. Είμαι πολύ περήφανος γι αυτό που καταφέραμε όχι μόνο για το θέαμα που προσφέραμε 
αλλά γιατί αποδείξαμε πως ο κόσμος , χρειάζεται φαντασία. 
 

Αν σας έλεγα να ξεχωρίσετε, τρία σημεία στην μέχρι σήμερα διαδρομή σας. Ποια θα  ήταν αυτά; 
Το πρώτο χρονικά είναι η δημιουργία του TownForKidsτο οποίο και έγινε η αφορμή για να ανακαλύψω μέσα μου 
τον κόσμο της δημιουργίας. 
Το δεύτερο είναι η γνωριμία μου με τον Βασίλη Μεντζελόπουλο και η συνεργασία μου με την AMUSE που με έκανε 
να ξεπεράσω όρια και σύνορα . 
Και το τρίτο , η συνεργασία με την εταιρία CreativeCapersστο Hollywoodκαι τον απίθανο DavidMolinaπου με έκανε 
να πιστέψω πως τίποτα τελικά δεν είναι απίθανο, αρκεί να είσαι ζωντανός και γεμάτος όνειρα! 
 
Τα μελλοντικά σας σχέδια, ποια είναι; 
Να εξελίξω τη δουλειά μου ως καλλιτεχνικός διευθυντής της amuseκαι να γράψω το επόμενο musicalτο οποίο έχω 
ήδη αρχίσει να δημιουργώ και σας διαβεβαιώ, είναι γεμάτο μαγεία . 
  

 


