
«Μια μάσκα μαγική» 

 

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 στο Μουσείο «Θάλασσα» στην Αγία Νάπα 

η παρουσίαση του βιβλίου του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Μια μάσκα μαγική».  Την εκδήλωση 

παρουσίασης του βιβλίου συνδιοργάνωσαν ο Οργανισμός «Παιδικό Μουσείο Κύπρου», ο Δήμος 

Αγίας Νάπας και το Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα.  Το πρόγραμμα ξεκίνησε με χαιρετισμό εκ 

μέρους του Δημάρχου Αγίας Νάπας, κυρίου Γιάννη Καρούσου.  Χαιρετισμό απηύθυναν, επίσης, ο 

Διευθυντής του Λυκείου Κοκκινοχωρίων, κύριος Αδάμος Σεργίου, ο αντιπρόεδρος της σχολικής 

εφορίας Αγίας Νάπας, κύριος Σωτήρης Γιαννούκκος και ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔ Αμμοχώστου, κύριος 

Λούκας Τσούκκας.  Ακολούθησαν δραματοποιημένα αποσπάσματα του παραμυθιού από μαθητές 

και μαθήτριες του Λυκείου Κοκκινοχωρίων, αποδίδοντας έτσι τα μηνύματα που στέλνει ο 

συγγραφέας μέσα από το παραμύθι του.  Η παρουσίαση του παραμυθιού, έγινε από την κυρία 

Κλαίλια Σκοτεινού, πρόεδρο του Οργανισμού «Παιδικό Μουσείο» και τη μαθήτρια του Λυκείου 

Κοκκινοχωρίων Μαρία Αντωνίου.  Στην εκδήλωση ακούστηκαν μελοποιημένοι στίχοι από τη 

μαθήτρια Κούλα Κυριαζή.  Συμμετείχαν, επίσης, οι μαθητές και μαθήτριες Μαρία Αντωνίου, Κούλα 

Κυριαζή, Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος, Κωνσταντίνα Κυριάκου και Ραφαήλ Ιωάννου. 

 

Λίγα λόγια για το παραμύθι 

Το βιβλίο περιγράφει με πολύ ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο πώς μια μαγική μάσκα μπορεί 

να μας μεταμορφώσει σε κάτι που θα θέλαμε να είμαστε: ένα λιοντάρι σε ποντικάκι, ένα  βάτραχο 

σε κροκόδειλο, έναν ιπποπόταμο σε πιθηκάκι, μια τίγρη σε γατούλα, έναν ελέφαντα σε πεταλούδα 

και αντίστροφα, όλοι για να πάνε μαζί στο πάρτι του λιονταριού. 

Το μήνυμα που θέλει να μεταδώσει ο συγγραφέας είναι αφενός να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας 

με τα χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες του.  Αφετέρου θέλει να τονίσει, ότι η συνύπαρξη των 

ατόμων και η ανάπτυξη φιλίας είναι ανεξάρτητη της δύναμης και του μεγέθους, της κοινωνικής 

τάξης, του χρώματος ή της φυλής τους αλλά όπως η πεταλούδα ψιθύρισε στο αυτί του, κολλητού 

της όμως τόσο διαφορετικού φίλου της, ελέφαντα: «Δε χρειάζεται να δείχνουμε το ίδιο.  Αρκεί που 

νιώθουμε το ίδιο.» 

 

Λίγα λόγια για τον Οργανισμό «Παιδικό Μουσείο Κύπρου» 

Ο Οργανισμός «Παιδικό Μουσείο Κύπρου» είναι ένα κοινωφελές, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, που 

ιδρύθηκε το 1998 από εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Κύπρου, των Γιατρών του Κόσμου, των 

Εκπαιδευτικών Οργανώσεων ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, του Ε.ΚΑ.ΤΕ. Κύπρου και άλλες προσωπικότητες. 

 

Παρόμοια μουσεία λειτουργούν σχεδόν σε όλες τις χώρες.  Σκοπός της ίδρυσης του Παιδικού 

Μουσείου στην Κύπρο, είναι να προσφέρει μάθηση και γνώση της ανθρώπινης ζωής και του 

περιβάλλοντος μέσα από το παιχνίδι, την παράδοση και τη μουσική.  Στο χώρο του Μουσείου θα 

έχουν τη δυνατότητα, μέσα από δραστηριότητες να έρθουν άμεσα σε επαφή με το περιβάλλον, να 

το ζήσουν και να το σεβαστούν.  Επίσης, σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες, συμμετέχοντας 

ενεργά, θα γνωρίσουν τον κόσμο της εργασίας. 
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Μάσκες που 

διακοσμούσαν τον 

χώρο της εκδήλωσης 

και τέθηκαν προς 

πώληση για ενίσχυση 

του ταμείου του 

«Παιδικού Μουσείου 

Κύπρου». 

Τις μάσκες 

δημιούργησαν 

μαθητές και 

μαθήτριες του 

Λυκείου 

Κοκκινοχωρίων Φώτη 

Πίττα υπό την 

καθοδήγηση της 

καθηγήτριας τέχνης κ. 

Ελένης Μπάρρον. 

Ο Διευθυντής του 

Λυκείου 

Κοκκινοχωρίων κ. 

Αδάμος Σεργίου 



 
Στιγμιότυπα από τη 

δραματοποίηση αποσπασμάτων 

του παραμυθιού  

 

Έλαβαν μέρος οι: Ραφαήλ Ιωάννου, 

Μαρία Αντωνίου, Χαράλαμπος 

Σωτηρόπουλος, Κούλλα Κυριαζή 

και Κωνσταντίνα Κυριάκου.   

 

Τους στίχους του τραγουδιού 

μελοποίησε η μαθήτρια Κούλλα 

Κυριαζή. 

 











 



Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε από την κυρία Κλαίλια Σκοτεινού και τη μαθήτρια Μαρία 

Αντωνίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η κυρία Κλαίλια Σκοτεινού 

 

 

 

 

 

 


