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Η κουνελόσκαλα 
Μαρία Γιαγιάννου 

                                                      Εικονογράφηση: Κώστας Θεοχάρης                   
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Σελίδες: 48, Εξώφυλλο: Σκληρόδετο, Διάσταση: 26,5x28,5, Τιμή: 14,00 €, ISBN: 978‐960‐594‐075‐1 
 

 
Ο  Τρούφης  είναι  ένα  γλυκό  και  πολύ  τυχερό  κουνέλι.  Έχει  έναν  υπέροχο  κήπο  όπου  φυτρώνουν 

γράμματα, αριθμοί  και  χρώματα! Αλλά και με  τη μαγική  ικανότητα που έχουν  τα αυτιά  του, βοηθά 

τους  άλλους  όταν  το  έχουν  ανάγκη.  Αν  θέλεις  να  μάθεις  την  ιστορία  του,  δεν  έχεις  παρά  να 

ακολουθήσεις το μικρό κουνέλι στο ταξίδι του. Θα συναντήσεις πλάσματα παράξενα και θα γνωρίσεις 

πρόσωπα σπουδαία. 



 

 

Ο Τρούφης, το κουνέλι της ιστορίας μας, έχει τη μαγική ικανότητα να μεταμορφώνει τα αυτιά του σε 
σκάλα  για  να  ανεβαίνει  ψηλά  όποιος  έχει  ανάγκη  –  εκτός,  αλίμονο,  από  τον  ίδιο!  Ζει  με  την 
οικογένειά του σε έναν κήπο με ένα γραμματόδεντρο, ένα χρωματόδεντρο και ένα αριθμόδεντρο. Του 
λείπει όμως ένα μουσικόδεντρο κι έτσι μια μέρα ξεκινάει για την αγορά όπου θα βρει νότες για να 
σπείρει. Ο δρόμος  του ως εκεί  είναι σπαρμένος με διάσημες προσωπικότητες  των γραμμάτων,  των 
χρωμάτων και των αριθμών, όπως ο Ισαάκ Νεύτων, η Φρίντα Κάλο, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Επίκουρος 
και η Μαρία Κάλλας, αλλά και άλλα παράξενα πλάσματα, όπως τα Τρελόσωστα.  
 
Ένα πρώτο ταξίδι αυτογνωσίας για το μικρό κουνέλι, όπου θα μάθει όχι μόνο να βοηθάει αλλά και 
ότι δεν χρειάζεται να ανεβαίνεις πάντα ψηλά για να είσαι ευτυχισμένος – η φιλία και η σοφία πατάνε 
γερά τα πόδια τους στη γη.  
 
Η  κουνελόσκαλα  είναι  ένα  παραμύθι  που  αξιοποιεί  το  μοτίβο  της  σκάλας  για  να  προτείνει  νέες 
χρήσεις της. Θέμα του βιβλίου είναι η αγάπη για τους άλλους αλλά και για τα γράμματα, τα χρώματα 
και  τους αριθμούς, που αποτελούν  τις  γέφυρες  του μικρού παιδιού προς  τις πρώτες γνωστικές  του 
προκλήσεις.  Είναι  το  πρώτο  βιβλίο  για  παιδιά  από  τη  συγγραφέα  Μαρία  Γιαγιάννου,  με  τη 
δημιουργική  και  γεμάτη  τρυφερή  παιδικότητα  εικονογράφηση  του  Κώστα  Θεοχάρη,  η  οποία  να 
παραμύθι γραμμένο και εικονογραφημένο έτσι ώστε, με την ανάγνωση του γονέα, να κάνει το παιδί 
προσχολικής‐πρωτοσχολικής ηλικίας να ακολουθήσει τον ευαίσθητο και δυναμικό κούνελο.  
 
Ένα πρωτότυπο, δημιουργικό παραμύθι που προτείνεται ως μια τρυφερή επαφή του παιδιού με την 
ομορφιά και τις προκλήσεις της τέχνης και της γνώσης, αλλά και ως ένα κάλεσμα προς την ομαλή 
αυτονόμησή του. 
 

Η Μαρία  Γιαγιάννου  σπούδασε  Επικοινωνία  &  ΜΜΕ,  Πολιτιστική  Διαχείριση  και  Φιλοσοφία  της 

Τέχνης. Είναι  συγγραφέας  και  θεωρητικός  τέχνης.  Επιμελείται  εικαστικές  εκθέσεις  και  άλλα 

πολιτιστικά events. Έχει συνεργαστεί με γκαλερί, διαφημιστικές εταιρείες, περιοδικά και εφημερίδες. 

Είχε τη σύλληψη και την επιμέλεια των Booknotes (33 μουσικές βιβλιοπαρουσιάσεις) στο Jazz Point 

και στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (2016‐18). 

 

Έχει εκδώσει οκτώ βιβλία: «Κλάρα Σούμαν: τα χαρισματικά πρόσωπα μιας υπερμαριονέτας» (Θέατρο, 

Μελάνι  2018),  «Άνγκρια»  (Θέατρο,  Μελάνι  2016),  «Μεταμοντέρνο  Σώμα»  (Δοκίμιο,  Συλλογικό, 

Γαβριηλίδης  2016),  «Μπαλαντέρ»  (Νουβέλα,  Μελάνι  2015),  «Μεταμοντέρνος  Έρως»  (Δοκίμιο, 

Συλλογικό, Γαβριηλίδης 2014), «Εκτός Εαυτού» (Θέατρο, Σμίλη 2013), «Μελανίππη»  (Μυθιστόρημα, 

Σμίλη  2012),  «Ο  Ταξιδιώτης  του  Άλλοτε»  (Πεζοποιήματα,  Κάκτος  2006).  Κείμενά  της  πάνω  στη 

δουλειά  εικαστικών  καλλιτεχνών  δημοσιεύονται  σε  καταλόγους  εκθέσεων  και  λοιπά  κείμενα  σε 

λογοτεχνικά περιοδικά.  

Στο θέατρο έχουν παρασταθεί τα έργα της: «Όχι μουσική» (μέρος συλλογικού έργου «629», σκην. M. 

Gelardi,  Festival  Teatrodi  Napoli,  2019),  «Κλάρα  Σούμαν:  τα  χαρισματικά  πρόσωπα  μιας 

υπερμαριονέτας»  (σκην.  Μ.Φιορέντζης,  Θέατρο  της  οδού  Κυκλάδων  Λευτέρης  Βογιατζής,  2018), 

«Άνγκρια» (σκην. Κ. Αρβανιτάκης, Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, Φεστιβάλ Αναλόγιο 2016), «Κάλλας: 



 

 

εκποίηση»  (απόσπασμα στο «Woman», σκην. Κ. Αρβανιτάκης, Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν, 2014), 

«Εκτός Εαυτού»  (σκην. Γ. Γιανναράκος, Θέατρο του Νέου Κόσμου 2013‐2014, Νομισματικό Μουσείο 

2013,  Camp  2013  και  σκην.  Κ.  Αρβανιτάκης,  Θέατρο  Συν  Κάτι,  2010),  με  το  ραδιοφωνικό  έργο 

«Πανδώρα»  συμμετείχε  στο  Gran  Prix  της  Διεθνούς  Ραδιοτηλεοπτικής  Ένωσης  (σκην.  Εμ. 

Κουτσουρέλης, URTI 2012, για την ΕΡΤ), «Μιούζικαλ Τσέπης» (τρεις μονόλογοι, σκην. Μ. Μητρούσης, 

41  Street,  2009‐10).  Το  2014  διετέλεσε  μέλος  του  διοικητικού  συμβουλίου  του  ΕΚΔΙΘ  (Ελληνικού 

Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου).  

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. «Η κουνελόσκαλα» είναι το πρώτο της παραμύθι.  

https://mariayiayiannou.wordpress.com/ 

 
Ο Κώστας  Θεοχάρης  ζει  και  εργάζεται  στην  Αθήνα.  Είναι  εικονογράφος,  designer,  καλλιτέχνης  και 

τυπογράφος.  Το  έργο  του  καλύπτει  ένα  ευρύ φάσμα  εφαρμογών,  εστιάζοντας  στην  εικόνα  και  την 

απόδοσή της. Έχει συνεργαστεί με πολλούς εκδοτικούς οίκους, δημιουργικά γραφεία,  εταιρείες  και 

συμμετείχε σε προσωπικά και συλλογικά καλλιτεχνικά project για τα οποία έχει λάβει κατά καιρούς 

αρκετά βραβεία. 

costasillustrations.com  

Instagram/costasillustrations 

Behance/costas theoharis   


