
Παρουςίαςθ Βιβλίου “Καραμελόμπαλεσ και Πραςινομπίηελα” 

 

 Τθν Τρίτθ 29 Ιανουαρίου 2013 ζγινε θ παρουςίαςθ του βιβλίου “Καραμελόμπαλεσ 

και Πραςινομπίηελα” ςτο Αμφικζατρο του Νοςοκομείου “ΕΛΠΙΔΑ”. Το βιβλίο ζχει γράψει θ 

εικαςτικόσ – ςυγγραφζασ Λίηα Πενκερουδάκθ και τθν εικονογράφθςι του τθν ζχουν κάνει 

τα παιδιά του Γϋ Τοςιτςείου Δθμοτικοφ. Επιπρόςκετα, ςτο τζλοσ του βιβλίου 

παρουςιάηονται κείμενα μακθτϊν, οι οποίοι βαςίςτθκαν ςτο πρωτότυπο κείμενο τθσ 

ςυγγραφζωσ και ζφτιαξαν τισ δικζσ τουσ ιςτορίεσ. Τθν εκδιλωςθ παρακολοφκθςαν οι 

μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Γϋ1 τάξθσ του ςχολείου μασ με τισ δαςκάλεσ και τουσ γονείσ 

τουσ.  Ήταν προςκεκλθμζνοι του Νοςοκομείου “ΕΛΠΙΔΑ” από τθν Πρόεδρο του Ιδρφματοσ κ. 

Μαριάννα Βαρδινογιάννθ και τθ ςυγγραφζα κ. Λίηα Πενκερουδάκθ. 

 Οι μικροί μακθτζσ μασ, εκπρόςωποι όλων των μακθτϊν του Σχολείου μασ, 

δζχκθκαν τα ςυγχαρθτιρια και τισ ευχαριςτίεσ των διοργανωτϊν τθσ εκδιλωςθσ και 

αναμνθςτικά δωράκια από τθν κ. Βαρδινογιάννθ, θ οποία φωτογραφικθκε μαηί τουσ και 

υποςχζκθκε ότι κα είναι παροφςα ςε ανάλογεσ εκδθλϊςεισ του Σχολείου. 

 Η Διευκφντρια του Σχολείου κ. Μαρία Ακαναςοποφλου, όταν κλικθκε ςτο Βιμα, 

είπε τα εξισ για τθ δθμιουργία του βιβλίου και τον ιερό ςκοπό τθσ ζκδοςισ του, αφοφ τα 

ζςοδά του κα διατεκοφν ςτθ νοςθλεία των παιδιϊν του Ιδρφματοσ «ΕΛΠΙΔΑ». :  

Κυρίεσ και κφριοι καλθμζρα ςασ. 

Η παρουςίαςθ ενόσ βιβλίου με παραμφκια, δε κα είχε νόθμα ςιμερα, αν δεν ιταν 

παρόντα και τα παιδιά και μάλιςτα οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του                                           

Γϋ Τοςιτςείου – Αρςακείου Δθμοτικοφ, που είναι και οι εικονογράφοι του. Ζτςι λοιπόν, 

δάςκαλοι, μακθτζσ και γονείσ ιρκαμε ςιμερα εδϊ να χαιρετίςουμε το βιβλίο τθσ Λίηασ 

Πενκερουδάκθ “Καραμελόμπαλεσ και Πραςινομπίηελα” και να του ευχθκοφμε καλι 

διαδρομι και επιτυχία ςτον ιερό ςκοπό τθσ ζκδοςισ του.  

Όταν θ εικαςτικόσ ςυγγραφζασ Λίηα Πενκερουδάκθ ζκανε πρόταςθ ςτο ςχολείο να 

εικονογραφιςουν τα παραμφκια τα παιδιά μασ, οι εκπαιδευτικοί μασ δζχκθκαν πολφ 

πρόκυμα να οδθγιςουν τουσ μακθτζσ τουσ ςτο Καλλιτεχνικό Εργαςτιρι. 

Σκοπόσ των Αρςακείων Σχολείων  και των δαςκάλων τουσ είναι να δϊςουν όςο 

γίνεται περιςςότερεσ ευκαιρίεσ ςτο παιδί να ζρκει ςε επαφι με το βιβλίο τόςο το ςχολικό, 

όςο και το εξωςχολικό και μάλιςτα, όταν μπορεί το ίδιο να γίνει και εικονογράφοσ του.  

Ζνα Δευτεριάτικο πρωινό λοιπόν, θ κ. Λίηα Πενκερουδάκθ διάβαςε τισ ιςτορίεσ τθσ 

ςε όλα τα παιδιά του ςχολείου, από το μικρότερα τθσ Αϋ τάξθσ  μζχρι τα μεγαλφτερα τθσ    

Στϋ τάξθσ.  



Και εκείνα πιραν χαρτί, μολφβια και μπογιζσ και ηωγράφιςαν εικόνεσ που 

γεννικθκαν εκείνθ τθ ςτιγμι ςτο μυαλό και ςτθν καρδιά τουσ. Εικόνεσ από παιδικά χζρια, 

που ηωντάνεψαν τθν ιςτορία που τουσ ζκανε εντφπωςθ και μίλθςε μζςα τουσ. Κάποια 

παιδιά μάλιςτα, ρϊτθςαν αν μποροφςαν, εκτόσ από το να ηωγραφίςουν, να αλλάξουν και 

λίγο, τθν πλοκι του παραμυκιοφ και να φτιάξουν ζνα νζο παραμφκι με δικό τουσ τζλοσ ι 

δικοφσ τουσ ιρωεσ. Πιραν κετικι απάντθςθ από τθ ςυγγραφζα κι  ζτςι, εκείνθ τθν θμζρα 

εικονογράφθςαν και ςυμπλιρωςαν το βιβλίο “Καραμελόμπαλεσ και Πραςινομπίηελα” με 

κάποια νζα παραμφκια που ζγραψαν τα ίδια.  

Λίγουσ μινεσ αργότερα, μάκαμε ότι το βιβλίο εκδόκθκε και ότι τα ζςοδά του κα 

διατεκοφν ςτο Νοςοκομείο Ελπίδα για τα παιδιά που “φιλοξενοφνται” εδϊ και τα οποία, το 

ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό τα ςτθρίηει όχι μόνο επιςτθμονικά αλλά και 

ψυχολογικά, φροντίηοντασ το νοςοκομείο να είναι γεμάτο χρϊματα από τθν αγάπθ του 

προσ αυτά και μοιράηοντασ  με κάκε ευκαιρία το γζλιο του ςτα παιδιά και ςτουσ γονείσ 

τουσ.  

Όλα αυτά, κυρίεσ και κφριοι, τα γνωρίηουμε από πρϊτο χζρι, από γονείσ δικοφσ μασ: 

του Αλζξθ που επζςτρεψε εφζτοσ ςτθν τάξθ του και τθσ Μυρτοφλασ που είναι εδϊ και τϊρα 

είναι μαηί μασ. Η Μυρτϊ μάλιςτα ζχει χαρίςει κι αυτι ςτο βιβλίο “Καραμελόμπαλεσ και 

Πραςινομπίηελα” τθ δικι τθσ ηωγραφιά.  

Ευχαριςτοφμε τθν κ. Λίηα Πενκερουδάκθ, τθν Πρόεδρο του Ιδρφματοσ κ. Μαριάννα 

Βαρδινογιάννθ και τουσ ςυνεργάτεσ τθσ, που όντασ εκελοντζσ, χαρίηουν το βιβλίο αυτό ςτθ 

Μυρτϊ και ςε όλα τα παιδιά του Νοςοκομείου Ελπίδα, ςτζλνοντασ τθ κετικι τουσ ςκζψθ, 

τθν ελπίδα και τθν πίςτθ ότι το κάκε πρόβλθμα που παρουςιάηεται ςτθ ηωι όςο μεγάλο κι 

αν είναι, μπορείσ να το αντιμετωπίςεισ, όταν γφρω ςου υπάρχουν άνκρωποι που πιςτεφουν 

ςτθ δφναμθ τθσ ηωισ και του Θεοφ. 

 


