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ÅéêïíïãñÜöçóç:
Μαργαρίτα Τζαννέτου

ΠΡΩΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ



O ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ µεγάλωσε στην Αθήνα
και σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. Η ΕΜΗ
ΣΙΝΗ µεγάλωσε στη Ρόδο και σπούδασε Πολιτι-
κός Μηχανικός στο Ε.Μ.Π., και το 2005 ξεκίνησε
να γράφει στίχους για παιδικά τραγούδια, καθώς
και µικρές ιστορίες. Το 2007 έγραψαν από κοινού
το παιδικό θεατρικό έργο Ένα… ανάποδο ταξίδι
που απέσπασε το Α΄ Βραβείο στο διαγωνισµό
Κρατικών Βραβείων Συγγραφής Παιδικού Θεα-
τρικού Έργου 2007 του ΥΠ.ΠΟ. Το 2008 και το
2009 έγραψαν και σκηνοθέτησαν δύο παιδικές
µουσικοθεατρικές ραδιοφωνικές σειρές (Τα Χρι-
στούγεννα του µικρού Κοπέρνικου και Ο µικρός
Κοπέρνικος και οι 7 άθλοι), που εκπέµπονταν από
τη συχνότητα του ∆εύτερου Προγράµµατος και
κέρδισαν την αγάπη των µικρών ακροατών σε όλη
την Ελλάδα. Το 2009 κυκλοφόρησε, σε µουσική
Άγγελου Αγγέλου και στίχους Έµης Σίνη, ο δί-
σκος Ο κόσµος ανάποδα µε παιδικά τραγούδια τα
οποία ερµηνεύουν ο Σπύρος Σακκάς, ο Σωκράτης
Μάλαµας, η ∆ανάη Παναγιωτοπούλου κ.ά.

Από τις Εκδόσεις ΨΥΧΟΓΙΟΣ κυκλοφορεί επί-
σης το βιβλίο τους ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΡΡΩΣΤΗΣΩ, ενώ
ετοιµάζεται το Ο ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ

ΑΜΠΑΚΟΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των δύο δηµιουργών,
www.kopernikos.gr.



όσοι δε φοράνε κάλτσες και δυσκολεύονται

να διαβάσουν αυτή την αφιέρωση.
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το λιµάνι Ζάρι, ένα από τα πιο όµορφα
και πολυσύχναστα λιµάνια του Ανάπο-

δου Κόσµου, οι µέρες κυλούν ξέγνοιαστα
και χωρίς µεγάλες σκοτούρες. Τα πολύχρω-
µα σπίτια, χτισµένα, τα πιο µικρά, στις όχθες
της Θάλασσας της Τσιχλόφουσκας και τα µε-
γαλύτερα στους πρόποδες του Καραµελέ-
νιου Βουνού, είναι πάντοτε περιποιηµένα και
καθαρά, κι από τα ανοιχτά παράθυρά τους
αναδίδεται µια µυρωδιά από φρεσκοψηµένο
κουλουράκι κανέλας!
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Στο πανέµορφο αυτό λιµανάκι,
στο µικρό σπίτι µιας παλιάς ξύλινης

προβλήτας, ζει ο Κοπέρνικος.
Ο Κοπέρνικος είναι οδηγός. Οδηγεί κυ-

βόσαυρους, κάτι πλάσµατα τεράστια σε µέ-
γεθος και πολύ εντυπωσιακά σε εµφάνιση.
Το κεφάλι τους είναι µικρό σαν κύβος ζά-
χαρης και το σώµα τους µεγάλο σαν εκατο-
ντάκιλο τετράγωνο καρπούζι! Όταν περπα-
τάνε, η γη τρέµει και όταν τους βλέπεις από
µακριά να ταξιδεύουν στη ροζ παχύρρευστη
θάλασσα, µοιάζουν µε θεόρατα κινούµενα
νησιά!





Ο κυβόσαυρος του Κοπέρνικου είναι ο
Μαξ. Οι δυο τους είναι αχώριστοι φίλοι και
διασκεδάζουν αφάνταστα µε τις καθηµερι-
νές τους διαδροµές! Κάθε πρωί, διασχίζουν
τη Θάλασσα της Τσιχλόφουσκας, µεταφέ-
ροντας πάνω στις τετράγωνες, επίπεδες πλά-
τες του Μαξ τούς ταξιδιώτες που καταφτά-
νουν στο λιµάνι Ζάρι για να περάσουν µε
τους κυβόσαυρους στα απέναντι νησιά. Ο
Κοπέρνικος, αν και δε θα τον ακούσεις πο-
τέ να το λέει ο ίδιος, είναι ένας από τους κα-
λύτερους οδηγούς της περιοχής. Είναι
µάλιστα τόσο καλός, που µπορεί να
οδηγήσει τον Μαξ ακόµα και µε
κλειστά µάτια! Ωστόσο προτιµά
να τα έχει πάντα ανοιχτά.



Καµία µέρα δεν είναι ίδια µε την άλλη για
τους δυο φίλους. Κι αυτό γιατί οι άνθρωποι
που συναντάνε κάθε φορά είναι όλοι πολύ
διαφορετικοί µεταξύ τους. Έρχονται άνθρω-
ποι χαµογελαστοί, στρυφνοί, αγουροξυπνη-
µένοι ή ακόµα και νηστικοί. Άλλοι έρχονται
ενθουσιασµένοι, άλλοι πάλι µε το ζόρι, άλλοι
µε µια βαριά βαλίτσα, άλλοι µε τις παντόφλες
τους και άλλοι… εντελώς ξυπόλυτοι!




