
H Κωνσταντίνα Τασσοπούλου γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1977. Έχει δηµοσιογραφικές και 
µουσικές σπουδές, είναι κάτοχος Πτυχίου Πιάνου 
και Πτυχίου Αρµονίας της Μουσικής και παίζει 
πιάνο συνοδεύοντας θεατρικές παραστάσεις, 
χορωδίες, γιορτές, πανηγύρια και οικογενειακές 
µαζώξεις. Γράφει ιστορίες για παιδιά, µεγάλους, 
ζώα και κατσαρίδες. Είναι µέλος της Εθνικής 
Εταιρείας των Ελλήνων Λογοτεχνών, της 
Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς και της 
Αστικής Πολιτιστικής Εταιρείας «la Melena del 
Huachinango». Κείµενά της έχουν βραβευτεί σε 
λογοτεχνικούς διαγωνισµούς και έχουν ανέβει 
σε θεατρικές παραστάσεις στο Ίδρυµα Μιχάλης 
Κακογιάννης, στο Θέατρο Αργώ, στην 
Παραµυθοχώρα κ.α. Βιβλία της που 
κυκλοφορούν: Στην Αριθµούπολη και Τα 
Κοινόχρηστα (Εκδόσεις Καστανιώτη), Σιγά τ’ 
αβγά ...κι είναι και κόκκινα και Kidy & 
Φανούρης (Εκδόσεις Otherwise), Το Καλοκαίρι 
του Ευκλείδη, Όταν είναι Χριστούγεννα και Τί 
είναι τα Χριστούγεννα; (Εκδόσεις Οσελότος), 
Μαγειρεύοντας µ’ ένα Ψάρι (Εκδόσεις Ίτανος), 
Σταγόνες (Εκδόσεις Άπαρσις). Έχει συµµετάσχει 
στις συλλογικές εκδόσεις Τα Κείµενα (Εκδόσεις 
Βιβλιόφιλων Εδέσσης), Επιστροφή στο χωριό 
(Εκδόσεις Α/συνέχεια), Λογοτεχνικό Μπιστρό 
'09-'10 (Εκδόσεις Literary Bistro), Τα 
παραµύθια του Οσελότου (Εκδόσεις Οσελότος), 
Ιστορίες Βιβλίων (Εκδόσεις Καστανιώτη). 
Έχει το σθένος να κυκλοφορεί πλάι σε µια 
κατσαρίδα, φορώντας βερµούδα και 
σαγιονάρες.

Η Μελίτα Αντωνιάδου  γεννήθηκε στην Αθήνα 
το 1955. Σπούδασε οικονοµικές επιστήµες στην 
Αγγλία και έπειτα δίδαξε στο Κολλέγιο Αθηνών. 
Έχει πολυετή πείρα ενασχόλησης µε τη 
ζωγραφική, τη χαρακτική, την εικονογράφηση, 
την αγιογραφία και το σκίτσο, και µπορεί 
πανεύκολα να σχεδιάζει όχι µόνον κατσαρίδες, 
µα και το σύνολο των εντόµων. Έχει 
συµµετάσχει σε οµαδικές εκθέσεις 
ζωγραφικής, σκίτσου, χαρακτικής και 
διακόσµησης, τόσο στο εξωτερικό όσο και στην 
Ελλάδα, ενώ έργα της κατά καιρούς εκτίθενται 
σε συλλογικές και ατοµικές εκθέσεις (Σωµατείο 
Εικονογράφων «Αίσωπος»,  Γκαλερί 
Χρυσόθεµις, Εύµαρος, offwhite Gallery κ.α.). 
∆εκάδες βιβλία φέρουν τις εικόνες της, αλλά το 
παραµύθι Το πουλί που έδινε γάλα (Εκδόσεις 
Πατάκη) είναι εξ ολοκλήρου δικό της, σε 
εικόνες και λέξεις. Έχει γράψει τις ποιητικές 
συλλογές Αντί Προσευχής και Όλα για µας 
(Εκδόσεις ∆ορκάς). Έχει µεταφράσει από τα 
αγγλικά τα βιβλία Ισλάµ και Ανθρώπινα 
∆ικαιώµατα του Χρυσοστόµου Σελαχβάρζι και 
Η θυσία του αδελφού της Αγίας Μαρίας 
Σκοµπτσόβα (Εκδόσεις ∆ορκάς) και από τα 
ιταλικά, το βιβλίο Ιταλοέλληνες Άγιοι της 
Νότιας Ιταλίας του Αλεξίου Ιεροµονάχου 
(Εκδόσεις Μαΐστρος). Από το 1999 έως και το 
2013 δραστηριοποιήθηκε µε τις δικές της 
εκδόσεις και εξέδωσε βιβλία παιδικά, 
θεολογικά, λευκώµατα κ.ά. 
Έχει το σθένος να βρει µια κατσαρίδα µες 
στην τσάντα της και να µην ουρλιάξει.

Γραµµένο σε δεκαπεντασύλλαβο, το κείµενο της Κωνσταντίνας Τασσοπούλου,
συλλαβή - συλλαβή, καταφέρνει µε ευαισθησία και χιούµορ 

να συµφιλιώσει την κατσαρίδα µε τον άνθρωπο και τελικά κάθε αναγνώστη µε κάθε του φόβο.

∆ιατίθενται στο 
www.itanosbooks.gr 
και σε επιλεγµένα βιβλιοπωλεία

Ο ∆ήµαρχος της πόλης θέτει “υπό διωγµόν” το κατσαριδογένος. Συµφωνεί µαζί του 
και η γάτα. Συµφωνεί µαζί του και ο σκύλος. Μια κατσαρίδα, όµως, δεν συµφωνεί. 
Γιατί να ξενιτευτεί στα καλά καθούµενα; Όχι, δε θα φύγει. Στην πόλη της θα παραµείνει, 
και θα αναζητήσει άσυλο κάπου που δεν θα σκεφτεί ποτέ να την ψάξει  ο ∆ήµαρχος. 
Ίσως σε ένα σπίτι που κατοικεί κάποιος άνθρωπος…
Θα τα καταφέρει; Οι άνθρωποι συνήθως αποφεύγουν τις κατσαρίδες.
Θα βρει ανοιχτές αγκάλες ή πόρτες κλειστές;
Θα νικήσει ο φόβος ή θα νικηθεί;
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ 

Ο Δήμαρχος της πόλης θέτει «υπό διωγμόν» το κατσαριδογένος. Συμφωνεί μαζί του και 

η γάτα. Συμφωνεί μαζί του και ο σκύλος. Μια κατσαρίδα, όμως, δεν συμφωνεί. Γιατί να 

ξενιτευτεί στα καλά καθούμενα; Όχι, δε θα φύγει. Στην πόλη της θα παραμείνει 

αναζητώντας άσυλο κάπου που δεν θα σκεφτεί ποτέ να την ψάξει ο Δήμαρχος. Ίσως 

σε ένα σπίτι που κατοικεί κάποιος άνθρωπος… 

 

-Θα τα καταφέρει; Οι άνθρωποι συνήθως αποφεύγουν τις κατσαρίδες. 

-Θα βρει ανοιχτές αγκάλες ή πόρτες κλειστές; 

-Θα νικήσει ο φόβος ή θα νικηθεί; 

 

Γραμμένο σε δεκαπεντασύλλαβο, το κείμενο της Κωνσταντίνας Τασσοπούλου, 

συλλαβή-συλλαβή, προσπαθεί με ευαισθησία και χιούμορ να συμφιλιώσει την 

κατσαρίδα με τον άνθρωπο και ίσως, τον κάθε αναγνώστη με τις φοβίες του. 

 

Οι ασπρόμαυρες εικόνες της Μελίτας Αντωνιάδου, κάνουν την κατσαρίδα αγαπητή 

και αφήνουν το κάθε παιδί να ζωγραφίσει τους φόβους του με το χρώμα που θέλει, 

δημιουργώντας τελικά το δικό του βιβλίο.  

 

Η έκδοση επίσης περιλαμβάνει κατσαριδοτεστ, κατσαριδοπληροφορίες και 

κατσαριδογνώσεις, που συγκεντρώθηκαν υπό την επίβλεψη του Εντομολόγου Δρ. 

Χρήστου Γεωργιάδη, αλλά διατυπώνονται με λόγο απλό από τη συγγραφέα, ώστε να 

μπορέσουν όλοι να ανακαλύψουν τα καλά κρυμμένα μυστικά του τόσο 

αμφιλεγόμενου εντόμου! 

 


	ΚΑΤΣΑΡΙΔΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
	Κατσαριδολογίες

