


Ο Κώρςαπ ςξτόοξπ είμαι δημξριξγοάτξπ 

και ρσγγοατέαπ. πξύδαρε ξικξμξμικά 

ρςη Νξμική υξλή ςξσ Παμεπιρςημίξσ 

Αθημώμ. Παοάλληλα παοακξλξύθηρε 

μαθήμαςα κιμημαςξγοάτξσ και ρεμιμάοια 

για ςιπ μέεπ Σευμξλξγίεπ, ςιπ Διεθμείπ 

υέρειπ και ςη Δημξριξγοατία. 

Τπήονε εκδόςηπ ςξπικώμ πεοιξδικώμ και 

ετημεοίδχμ. Έυει εογαρςεί επί ρειοά 

εςώμ ρςημ ςηλεόοαρη εμώ γοάτει ρςξ 

διαδίκςσξ, ρε ετημεοίδεπ και πεοιξδικά 

κσοίχπ για θέμαςα βιβλίξσ και 

πξλιςιρμξύ. 

Από ςξ 1990 εογάρςηκε ρςημ ςηλεόοαρη 

χπ δημξριξγοάτξπ. Έγοαφε ςξ ρεμάοιξ 

και παοξσρίαρε μια ρειοά μςξκιμαμςέο 

για διάτξοεπ πεοιξυέπ ςηπ Δλλάδαπ. 



Δίμαι ρσμδημιξσογόπ ςηπ "Παοαμσθξ-

κξσζίμαπ" και με ςη "Μαγική Σοάπξσλα" 

τςιάυμει παοαμύθια μαζί με ςα παιδιά 

και κάμει εκπαιδεσςικά ποξγοάμμαςα. 

σμεογάρςηκε με πξλλά πεοιξδικά.

Δογάρςηκε ρςξ Ιμρςιςξύςξ Διαοκξύπ 

Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ ςξσ Τπξσογείξσ 

Παιδείαπ και ςώοα ρσμεογάζεςαι με ςξ 

Μξσρείξ υξλικήπ Εχήπ και 

Δκπαίδεσρηπ.

Εκεί τον γνωρίσαμε κι εμείς.

Ο Κώρςαπ ςξτόοξπ, με τόμςξ ςξ 

μαγεσςικό μηρί ςηπ Φίξσ, εμώμει ςξ μύθξ 

με ςημ ιρςξοία, δημιξσογώμςαπ μια 

ρσμαοπαρςική πεοιπέςεια.



Πώπ ρσμδέξμςαι ξι 

ρημειώρειπ πξσ βοέθηκαμ 

ρςξ Βξσκξσοέρςι, ρε μια 

καρεςίμα, με ςημ ποώςη 

αμσπόγοατη έκδξρη ςξσ 

«Υοαμκεμρςάιμ» ςηπ Μαίοη 

έλλεϋ, με ςξμ Αλέναμδοξ 

Μασοξκξοδάςξ και ςξμ 

εουξμό ςξσ λόοδξσ Βύοχμα 

ρςημ Δλλάδα; 



Σι κούβεςαι πίρχ από 

ςξμ μσρςηοιώδη θάμαςξ 

ςξσ αμθοώπξσ πξσ 

απξκοσπςξγοάτηρε ςη 

Γοαμμική Β και πώπ 

ςελικά ασςό ρσμδέεςαι 

με ςημ ιρςξοία μαπ;



Ζ Γοαμμική Β αουικά δεμ 

ςασςίρςηκε με καμία 

γλώρρα, θεχοξύμεμη από 

ςξμ Έβαμπ όςι 

αμαπαοιρςξύρε μια 

νευχοιρςή γλώρρα πξσ 

ξμόμαζε "Μιμωϊκή", εμώ ήςαμ 

ρυεδόμ απόλσςα πεπειρμέμξπ 

όςι ήςαμ αδύμαςξ μα ήςαμ 

ελλημική. 



Σελικά ξ Όμηοξπ ήςαμ 

από ςη Φίξ; 

Ασςά και πξλλά άλλα 

εοχςήμαςα απαμςώμςαι 

μέρα από ςιπ ρελίδεπ 

ςξσ βιβλίξσ  μαπ.



Ζ ιρςξοία ενελίρρεςαι ρςιπ δεκαεςίεπ ςξσ 1940 και ςξσ 1950. 

Μια παοέα παιδιώμ πξσ βοίρκεςαι για διακξπέπ ρςη Φίξ, 

ακξλξσθώμςαπ ρσμπςώρειπ αλλά και ρημάδια, ξδηγείςαι 

ρςα υμάοια ςξσ Ομήοξσ. 

Δκεί μπλέκεςαι ξ θάμαςξπ ςξσ Μάικλ Βέμςοιπ με έμα 

ρημαμςικό μσρςικό αουαιξλξγικήπ ανίαπ. Ασςό θα 

ποξρπαθήρει μα λύρει ξ γμχρςόπ από ςα παλιά ευθοόπ ςχμ 

παιδιώμ, Κξσος Βίμςεο! 

Σελικά θα απξκαλστθεί  έμα μσρςικό πξσ κοαςήθηκε 

αιώμεπ τσλαγμέμξ ρε μια ρπηλιά και ατξοά ςη μεγαλύςεοη 

αμακάλσφη ςηπ αουαίαπ ελλημικήπ τιλξλξγίαπ.



Αγιά Μαοκέλλα, Δμπξοειό, Βξλιρρόπ, 

Άγιξ Γάλαπ, Κάμπξπ και άλλα υχοιά 

και πόλειπ ςηπ Φίξσ ρσμθέςξσμ έμα 

σπέοξυξ ρκημικό, μέρα ρςξ ξπξίξ 

κιμξύμςαι ςα μέλη ςηπ παοέαπ. Ο 

ρσγγοατέαπ παοαθέςει πξλλέπ 

εγκσκλξπαιδικέπ πληοξτξοίεπ και 

διάτξοα ιρςξοικά και λξγξςευμικά 

ρςξιυεία, πξσ ςα ρσμδέει μεςανύ ςξσπ 

αομξμικά, δημιξσογώμςαπ ςημ επιθσμία 

ρςξσπ αμαγμώρςεπ μα φάνξσμ γι’ ασςά. 

Φιλιάδεπ εοχςημαςικά, αγχμία, έμςξμα ρσμαιρθήμαςα, νεμάγηρη 

ρςα υχοιά και ςιπ παοαλίεπ ςηπ Φίξσ, με πξλλά ιρςξοικά ρςξιυεία 

πξσ δύρκξλα θα βοει καμείπ ρςα ρυξλικά βιβλία.



… «Πξύ ςα βοήκεπ ασςά ;» ςη οώςηρε έπειςα από 

λίγξ.

Είμαι μεγάλη ιρςξοία, απξκοίθηκε εκείμη.

Ξέοειπ ςι γοάτει ;

Η Αμςιγόμη έμεσρε αομηςικά.

«Ασςό πξσ μξιάζει πξλσθοόμα με μια γοαμμξύλα 

είμαι ςξ "ξ". Ασςό ςξ πεοίεογξ "μ" με ςημ καςραοή 

γοαμμή είμαι ςξ "mi" και ξ ρςασοόπ ασςόπ είμαι ςξ 

"ro". Για ρσλλάβιρέ ςξ» ςημ παοόςοσμε.

«O-mi-ro», είπε εκείμη.

«Όμηοξπ!» πεςάυςηκε ξ Ιρίδωοξπ…



… «Να κι ασςό εδώ ςξ ρύμβξλξ ςξσ "mi" κι ασςό ςξσ 

"ni". Και ρςη ρσμέυεια ςι διαβάζειπ ;».

«Για μα δω : a-i-de-te-a. Δεμ καςαλαβαίμω…»

ςξμ κξίςανε απξοημέμη η Ιρμήμη.

«Πεπ ςξ όλξ μαζί δσμαςά», ςημ παοόςοσμε.

«Mi-ni-a-i-de-te-a».

«Μήμιμ άειδε, θεά!» ρυεδόμ τώμανε ρσμεπαομέμξπ 

ξ Σςέταμξπ.

«Η αουή ςηπ Ιλιάδαπ».



Έμα σπέοξυξ, καλξγοαμμέμξ, 

αμαςοεπςικό αρςσμξμικό μσθιρςόοημα 

για παιδιά και ετήβξσπ πξσ ρσμδσάζει 

πξλλέπ ιρςξοικέπ πληοξτξοίεπ με όλα 

εκείμα ςα ταμςαρςικά ρςξιυεία πξσ 

κάμξσμ έμα βιβλίξ για παιδιά 

ακαςαμάυηςξ και εσκξλξδιάβαρςξ.



Ο ρσγγοατέαπ για μα γοάφει  ασςό ςξ 

βιβλίξ,  ςανίδεφε ρε διάτξοεπ υώοεπ, 

διάβαρε πξλλά βιβλία, 

ρσμαμαρςοάτηκε με διάτξοξσπ  

αμθοώπξσπ πξσ ςξμ ρςήοιναμ και ςξμ 

βξήθηραμ και ςξ απξςέλερμα 

ξμξμάζεςαι «ςα ίυμη ςξσ Ομήοξσ».



… με αλταβηςική παοξσρίαρη 

 ΑΝΑΣΑΙΑ
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