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«Οι Aκροβάτες», σε κείμενο και εικονογράφηση του Κώστα Θεοχάρη, είναι ένα διηλικιακό βιβλίο για 
τη ζωή. Μέσα από την καθαρότητα των έμμετρων στιχουργημάτων ξεπηδούν με απλότητα σχεδόν 
παιδική και με σοφία στωική όλα όσα συνιστούν την πορεία του ανθρώπου: η χαρά και το παιχνίδι 
της παιδικής ηλικίας αλλά και της εκκίνησης, το αέναο δικαίωμα στη φαντασία, η πραγματοποίηση 
των διαφορετικών για τον καθένα ονείρων, η προσήλωση στην επίτευξη των στόχων, η αποτυχία, ο 
φόβος, η ισορροπία, η ασφάλεια, η πίστη, η δύναμη της φιλίας και της μοιρασιάς, η ελευθερία και η 
ευτυχία. 
 
Ένα θαυμάσιο βιβλίο που κλείνει παιχνιδιάρικα το μάτι στους μικρούς και δημιουργεί θετικά 
συναισθήματα στους μεγάλους. Τα μάτια μικρών και μεγάλων μπορούν να περιηγηθούν στους 
ελκυστικούς γεωμετρικούς όγκους, τις φιγούρες και τα σχήματα με τους χρωματικούς συνδυασμούς 
που δημιούργησε ο Κώστας Θεοχάρης σαν ένα εμπνευσμένο επιτραπέζιο βιβλίο, ένα δώρο-οδηγός 
για τη ζωή στα αγαπημένα πρόσωπα, μία έκδοση-εργαλείο για τους γονείς και όσους ασχολούνται με 
τα παιδιά, αλλά κυρίως αποτελεί ένα βιβλίο διδαχής, αποδοχής και επιβράβευσης. 
 



 
Το σημείωμα της Βίκης Παυλίδη, Ειδικής Παιδαγωγού, ΜΑ Εκπαιδευτικής Ψυχολόγου, ΜSc – 
HCPC/UK Συμβούλου Σταδιοδρομίας, που συνοδεύει την έκδοση: 
 
«Ο Κώστας Θεοχάρης περιγράφει ένα ταξίδι στον χώρο της κίνησης, των συναισθημάτων και των 
αξιών. Με άξονα τους ακροβάτες και τη δράση τους, περιγράφεται το νόημα της ζωής και η επιμονή 
του ανθρώπου (που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο ακροβάτης) στις αξίες αυτής. Το ταξίδι 
ξεκινάει με μουσική και τραγούδι. Τη διαδρομή συνοδεύουν πολλές εμπειρίες οι οποίες είναι 
διαφορετικές για τον κάθε ταξιδιώτη, ανάλογα με την οπτική του αλλά και τα πρότερα βιώματά του. 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η συνέπεια στις πράξεις οδηγεί και χαράσσει νέες συμπεριφορές, 
αλλά και δημιουργεί ασφάλεια. Η αίσθηση ασφάλειας απαλύνει τον φόβο και δημιουργεί 
εμπιστοσύνη. Πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος να εμπιστεύεται άλλους ανθρώπους στη ζωή του, αλλά 
παράλληλα να μην εξαρτάται; Η χρυσή τομή έρχεται με την εμπειρία που οδηγεί στη γνώση. Κάνει 
λόγο για την προσπάθεια, την υπομονή και την επιμονή στον στόχο. Χωρίς αυτό, ο άνθρωπος δεν 
οδηγείται μπροστά. Δεν καταφέρνει να επιβιώσει και να εντοπίσει αχαρτογράφητα μονοπάτια. Δίχως 
την επιμονή, δεν μαθαίνει. Δεν επιβιώνει στα δύσκολα. Χωρίς τις δυσκολίες ο άνθρωπος, ο 
ακροβάτης, δεν δημιουργεί αντοχή στη ματαίωση. Η διαχείριση της αποτυχίας τον οδηγεί σε 
υψηλότερα μονοπάτια ενσυναίσθησης και ψυχικής ανθεκτικότητας. Η συγκέντρωση είναι 
αδιαμφισβήτητα ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που διευκολύνει τη συγκεκριμένη διαδρομή. Η 
επιβράβευση που έρχεται έπειτα από πολύ κόπο οδηγεί στη συναισθηματική ικανοποίηση. Κανείς δεν 
φτάνει στην επιβράβευση χωρίς ιδρώτα. Στο τέλος της κάθε διαδρομής η αίσθηση ολοκλήρωσης είναι  
η σημαία για την οποία όλοι παλεύουμε. Είναι το δάφνινο στεφάνι μας. Υπάρχουν πολλές διαδρομές 
που ο καθένας από εμάς θα χαράξει. Η καθεμία απαιτεί νέους στόχους, κόπο, ιδρώτα και 
προσπάθεια. Μαθαίνουμε να μη φοβόμαστε την προσπάθεια και να απολαμβάνουμε τη διαδρομή. Το 
συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Η κάθε σελίδα του 
περιλαμβάνει και μια διδαχή. Μας προβληματίζει και στο τέλος μας κάνει όλους σοφότερους. Μας 
οδηγεί στη συνειδητοποίηση πως η ζωή είναι στην κάθε της στιγμή μια διαδρομή με εμπόδια, 
δυσκολίες, πόνο και κόπο, αλλά ταυτόχρονα έχει μουσική, χορό, ικανοποίηση, επίτευξη στόχου και 
συναισθηματική ολοκλήρωση. Είναι μια διαδρομή γεμάτη χρώματα και αρώματα. Ένα βιβλίο για 
παιδιά που γίνονται μεγάλοι και για μεγάλους που σκέφτονται πάντα ως παιδιά».  
  
 
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. 
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