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Η Ευρυδίκη ΑµανατίδουΕυρυδίκη ΑµανατίδουΕυρυδίκη ΑµανατίδουΕυρυδίκη Αµανατίδου ζει στην 
Αθήνα, ακόµη κι όταν βρίσκεται στον 
κόσµο της µαζί µε τον άλλο της εαυτό, 
την Ερίλια. Παρά το ότι σπούδασε 
νοµικά, της αρέσει να παίζει µε τις 
λέξεις, τα χαρτιά και τα µολύβια. Για 
του λόγου το αληθές, µέχρι σήµερα 
έχουν εκδοθεί τέσσερα 
µυθιστορήµατά της και το παιδικό 
θεατρικό έργο «Ένα καπέλο για τον 
καθηγητή» που βραβεύτηκε από το 
Υπουργείο Πολιτισµού.  
Κείµενά της θα βρείτε στο 
www.deity.gr, www.mesogios.gr, 
www.vivleiodiktis.blogspot.gr, 
www.onestory.gr, www.antiepilogou.gr, 
www.fresh-magazine.net  
Θα χαρεί να σας συναντήσει στα 
ηλεκτρονικά της σπίτια 
http://evriam.blogspot.gr και 
http://politeiatiserilias.blogspot.gr ή στο 
www.facebook.com/evridiki.amanatidou 
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Αγαπηµένα µου παιδιά,  

 Μόλις γύρισα από τη γιορτή του Λάµπη! Περάσαµε τόσο 

όµορφα που σας γράφω εδώ τι είδα αν θέλετε να κάνετε κι εσείς 

µια παρόµοια γιορτή.  

 Λοιπόν, όλος ο τόπος ήταν στολισµένος µε µικρούς ήλιους. 

Είµαι σίγουρη πως φαντάζεστε πόσα υλικά είχαν χρησιµοποιήσει 

για τις κατασκευές, αλλά είµαι ακόµη πιο σίγουρη ότι εσείς δε θα 

σταθείτε µόνο στα χαρτόνια, το γκοφρέ χαρτί, τα κοµµάτια από 

υφάσµατα, αλλά θα µηχανευτείτε χίλιους τρόπους να φτιάξετε 

τον δικό σας ήλιο. Στο τέλος, έφεραν και τούρτα βέβαια. Επειδή 

όµως τα γλυκά τα τρώει κανείς µε µέτρο, αν µου φτιάξετε καµιά 

τούρτα, πολύ θα ήθελα να είναι σαν ψηφιδωτό. Φανταστείτε έναν 

σκανταλιάρη Λάµπη πάνω σε χαρτόνι µε πολύ µικρά βότσαλα ή 

µπαλίτσες από χαρτοπετσέτα. Αυτή τη µέθοδο δεν την έχω 

δοκιµάσει ακόµη, αλλά ξέρετε τι λέω; Θα πάρω µερικές 

χαρτοπετσέτες ή χαρτοµάντιλα, θα τα βάψω µε µαρκαδόρο ό,τι 

χρώµα θέλω, θα τα σκίσω σε µικρά-µικρά κοµµάτια, µετά θα τα 

κάνω σαν σβώλους και θα τα κολλήσω σε χαρτόνι ή κοµµάτια 

φελιζόλ.  

 Τι θα λέγατε να φτιάχνατε τις δικές σας πινακίδες; Στην 

τάξη σας και στο σχολείο σας, µπορείτε να κατασκευάσετε 

ταµπέλες που να δείχνουν πού βρίσκεται το κάθε τι. Πού είναι το 

γυµναστήριο, η βιβλιοθήκη, κλπ. Μπορείτε να τις στολίσετε και να 

τις κάνετε να δείχνουν όσο αστείες ή σοβαρές θέλετε.  

 Μπορείτε να φτιάξετε από παλιά ρούχα ή παλιά σεντόνια, 

στολές για να παίξετε την ιστορία του µικρού ήλιου.  

 Και φυσικά, µπορείτε να κάνετε το δικό σας µάθηµα 

Γεωγραφίας.  

 Σας αφήνω προς το παρόν. Πάω να βρω τα γυαλιά ηλίου, 

γιατί ο Λάµπης έχει πάρει πολύ στα σοβαρά τη δουλειά του! 

 

ΕρίλιαΕρίλιαΕρίλιαΕρίλια



 





 

 

 

 

 

 

 

 

Η ιδέα για τις Εκδόσεις ΣαΐταΕκδόσεις ΣαΐταΕκδόσεις ΣαΐταΕκδόσεις Σαΐτα ξεπήδησε τον Ιούλιο του 
2012 µε πρωταρχικό σκοπό τη δηµιουργία ενός χώρου 
όπου τα έργα νέων συγγραφέων θα συνοµιλούν 
άµεσα, δωρεάν και ελεύθερα µε το αναγνωστικό 
κοινό.  
Μακριά από το κέρδος, την εκµετάλλευση και την 
εµπορευµατοποίηση της πνευµατικής ιδιοκτησίας, οι 
Εκδόσεις Σαΐτα επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν 
τις σχέσεις Εκδότη-Συγγραφέα-Αναγνώστη, 
καλλιεργώντας τον πραγµατικό διάλογο, την 
αλληλεπίδραση και την ουσιαστική επικοινωνία του 
έργου µε τον αναγνώστη δίχως προϋποθέσεις και 
περιορισµούς. 
 

Ο ισχυρός άνεµος της αγάπηςαγάπηςαγάπηςαγάπης για το βιβλίο, 
το γλυκό αεράκι της δηµιουργικότηταςδηµιουργικότηταςδηµιουργικότηταςδηµιουργικότητας, 

ο ζέφυρος της καινκαινκαινκαινοτοµίαςοτοµίαςοτοµίαςοτοµίας, 
ο σιρόκος της φαντασίαςφαντασίαςφαντασίαςφαντασίας, 
ο λεβάντες της επιµονήςεπιµονήςεπιµονήςεπιµονής, 
ο γραίγος του οράµατοςοράµατοςοράµατοςοράµατος, 

καθοδηγούν τη σαΐτα των Εκδόσεών µας. 
 

Σας καλούµε λοιπόν να αφήσετε τα βιβλία να 
πετάξουν ελεύθερα! 





 

Η Ευγενία ΠαπαϊωάννουΕυγενία ΠαπαϊωάννουΕυγενία ΠαπαϊωάννουΕυγενία Παπαϊωάννου γεννήθηκε 
στην Καβάλα το 1982. Σπουδάζει 
ζωγραφική στη σχολή Βακαλό στην 
Αθήνα από το 2000 έως το 2003 
(Ζωγραφική, Σκηνογραφία, 
Ενδυµατολογία, Ιστορία Τέχνης, 
Θεωρία Τέχνης, Γλυπτική, Γραφιστική, 
Χαρακτική). Στη συνέχεια, σπουδάζει 
σχέδιο µόδας στη σχολή Βελουδάκη 
στην Αθήνα από το 2004 έως το 2006 
(Σχέδιο Μόδας, Πατρόν, 
Υφασµατολογία, Ιστορία Κοστουµιού, 
Αισθητική Αγωγή, Styling). Μιλάει 
Αγγλικά και Γαλλικά, ενώ έχει 
παρακολουθήσει µαθήµατα 

ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και σεµινάρια φωτογραφίας 
(1ο Ευρωπαϊκό Βραβείο, Isle of Wight,UK,1996). 
 ∆ραστηριοποιείται στον χώρο των περιοδικών µόδας ως 
stylist: Harper's Bazaar, KLIK, Gynaika, BHMAdonna, CELEBRITY, 
Pink Woman, Icons traveller's,  STYLE FAQ. Συνεργάζεται µε 
σχεδιαστές µόδας και επιµελείται fashion shows, video clip, 
βιτρίνες καταστηµάτων. ∆ιετέλεσε επικεφαλής 20µελούς οµάδας 
backstage στο 2ο Greek Fashion Week στο Ζάππειο, καθώς και 
habilleuse σε πολλές επιδείξεις µόδας στα πλαίσια των Ελληνικών 
Εβδοµάδων Μόδας στην Αθήνα. Συνεργάζεται µε την εταιρεία 
ενδυµάτων P&R Fashion (Anna Riska) ως σχεδιάστρια µόδας. 
 Λαµβάνει µέρος σε πολλές οµαδικές εκθέσεις ζωγραφικής 
στην Αθήνα και στην Καβάλα, καθώς και στο πρώτο Athens 
Fringe Festival, στην Τεχνόπολις, στο Γκάζι. Τον Ιούνιο του 2011 
πραγµατοποίησε την πρώτη της ατοµική έκθεση ζωγραφικής στη 
∆ηµοτική Καπναποθήκη Καβάλας και συµµετείχε µε παρουσίαση 
της ατοµικής έκθεσης και στο Φεστιβάλ Φιλίππων-Θάσου 2011. 
 Από το 2008 κατασκευάζει χειροποίητες τσάντες και 
αξεσουάρ. Το αµερικανικό site “Handbag Designer 101”, 
παρουσίασε την Ευγενία Παπαϊωάννου ως Σχεδιάστρια της 
Ηµέρας, προβάλλοντας τη χειµερινή συλλογή της από 
χειροποίητες τσάντες (Νοέµβριος 2011). 
 Παραδίδει µαθήµατα ζωγραφικής σε παιδιά και ενήλικες. 

 



    

    

«Και τι πειράζει που µου αρέσουν τα 
παιχνίδια και βαριέµαι να µάθω 
Γεωγραφία;». Αυτό έλεγε συνέχεια ο 
σκανταλιάρης ήλιος, ο Λάµπης.  
Έλα όµως που ήρθε η ώρα να ανατέλλει 
και να φωτίζει, για να ξεκινήσει η µέρα 
των ανθρώπων.  
Και τότε… 
Τότε, τα βρήκε λίγο δύσκολα τα 
πράγµατα. Χαρούµενος και µε πολλή 
όρεξη ξεκίνησε, µα γρήγορα 
µπερδεύτηκε και λίγο µετά έχασε το 
δρόµο του.  
Τι θα κάνουν οι άνθρωποι για να 
βοηθήσουν τον άτακτο µικρό; 
Μια ιστορία για τη χρησιµότητα που έχει 
το κάθε τι και τη δύναµη της 
αλληλοβοήθειας. 
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