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Από τον ηθοποιό

Ανδρέα Κωνσταντίνου

Σε εκείνους που μου χάρισαν
 εγκάρδια το χαμόγελό τους.

Σε εκείνους που δημιούργησαν στιγμές 
για να προσφέρω εγκάρδια το δικό μου.

Φ. Κ.

Αγαπητέ αναγνώστη,
σαρώνοντας αυτόν τον κωδικό,
μπορείς να ακούσεις την αφήγηση του παραμυθιού,
από το tablet ή το κινητό σου.

Ευχόμαστε να απολαύσεις την αφήγηση...

* Ενδέχεται να χρειαστεί 
η εγκατάσταση ενός QR Code reader.
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Πιάνο: Όλγα Μακρή

Η ηχογράφηση έγινε στο Artracks Recording Studios
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        ρισκόμαστε στο κέντρο της Γης. 

Ίσως λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά. 

Λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω. 

Δεν έχει και τόση σημασία αυτό. 

Σημασία έχει ότι ακριβώς εδώ βρίσκεται μια πολιτεία, 

όπου για χρόνια κανείς δεν χαμογελά. 

Β



Είναι ο κόσμος που έχει αλλάξει,
Είναι που ζει δίχως να ’χει σκοπό.
Μα όλα τα λόγια που έχεις ξεχάσει
Θα στα θυμίσω εγώ,
Μ’ ένα τραγούδι παλιό.

Το’ χεις ακούσει μια νύχτα τ’ Απρίλη,
Σε ένα χθες τώρα πια μακρινό.
Στο τραγουδούσαν τ’ αηδόνια στην κρήνη
Μ’ ένα σκοπό μαγικό,
Κι έλεγαν κάτι απλό:

«Ένα χαμόγελο μόνο μπορεί,
να φέρει πίσω ξανά τη ζωή.
Ένα χαμόγελο κ’ είναι αρκετό,
για να φωτίσει τον κόσμο αυτό...»

Πρέπει να ψάξεις βαθιά στην καρδιά σου,
Να βρεις την πόρτα που μένει κλειστή.
Θα στο θυμίσουν καλά τα όνειρά σου,
Ότι κρατάς το κλειδί
Εσύ, μονάχα εσύ!

«Ένα χαμόγελο μόνο μπορεί,
να φέρει πίσω ξανά τη ζωή!
Ένα χαμόγελο κ’ είναι αρκετό
Για να φωτίσει τον κόσμο αυτό...»

Στίχοι/Μουσική: Βαγγέλης Μακρής

Ένα Χαμόγελο

Κανένας δεν ξέρει πού ξεκινά.
Πού φτάνει ποιος ξέρει, πόσο μακριά... 
Το χαμόγελο του παιδιού
Ταξιδεύει σαν αστέρι τ’ ουρανού 

Τον κόσμο γεμίζει μόνο χαρά 
Με αγάπη φροντίζει κι άλλα παιδιά
Το χαμόγελο του παιδιού
Ταξιδεύει σαν αστέρι τ’ ουρανού

Στίχοι/Μουσική: Βαγγέλης Μακρής

Το ταξίδι του χαμόγελου

*Τα τραγούδια συμπεριλαμβάνονται
  στην αφήγηση.



Μαριάννα Φραγκούλη 

Φωτεινή Κωνσταντοπούλου

Η Μαριάννα Φραγκούλη γεννήθηκε στην Αθήνα μια ηλιόλουστη ημέρα του 
Αυγούστου. Από τότε που θυμάται τον εαυτό της κρατούσε πινέλα και μολύ-
βια στα χέρια της αξιοποιώντας τα σε κάθε επιφάνεια που έβρισκε ακόμα 
και στους τοίχους του σπιτιού της.
Από μικρή πίστευε ότι όταν μπορείς να ονειρευτείς κάτι και το αγαπάς πραγμα-
τικά,  με υπομονή και επιμονή μπορείς να το καταφέρεις αρκεί να το αγαπάς.
Μεγαλώνοντας δεν αλλάξανε πολλά πράγματα από τα παιδικά της χρόνια και 
εκείνο το όνειρο.  Έτσι λοιπόν το 2010 αποφοίτησε από τη σχολή ΑΚΤΟ στο 
τμήμα Sketch, Comic, Cartoon αλλά παράλληλα με τις σπουδές της εξειδικεύ-
τηκε στο μεγάλο της όνειρο που ήταν το παιδικό βιβλίο.
Τον Ιανουάριου του 2016 συμμετείχε σε έκθεση ζωγραφικής στη Δημοτική 

Πινακοθήκη του Πειραιά και δίδαξε σε ολιγομελή τμήματα ζωγραφικής για παιδιά. 
Μετά από λίγους μήνες, με μεγάλη χαρά εικονογραφεί το πρώτο της παιδικό βιβλίο με τίτλο «Οι 
Ομπρελίτσες» από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. 
Από τότε έχει εικονογραφήσει πάνω από 20 βιβλία. Έχει συνεργαστεί με τις εκδόσεις Μεταίχμιο, 
Ελληνοεκδοτική, Οσελότος,  Άπαρσις.
Ονειρεύεται οι «φανταστικοί» της φίλοι να ζωντανεύουν μέσα από όμορφες ιστορίες και οι εικό-
νες της να κάνουν μικρούς και μεγάλους να χαμογελούν και να ταξιδεύουν σε κόσμους μαγικούς.
Τον ελεύθερό της χρόνο ζωγραφίζει, διαβάζει πολλά βιβλία, βλέπει σειρές, ταινίες, παίζει παιχνίδια
και περνάει όμορφα με τη σκυλίτσα της την Cookie και τα αγαπημένα της πρόσωπα.       

Η Φωτεινή Κωνσταντοπούλου ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 
Είναι αστυνομικός και συγγραφέας παιδικών βιβλίων. 
Το πρώτο της παραμύθι Μια Ζαχαρένια Συνταγή (2015) τέθηκε υπό την «αι-
γίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες» και η πρώτη του 
έκδοση ενίσχυσε με το σύνολο των εσόδων της την παγκόσμια εκστρατεία 
«Back2School» του Οργανισμού. Τον Ιανουάριο του 2018 η ιστορία του βι-
βλίου έγινε θεατρική παράσταση στο θέατρο «Φούρνος».
Τον Φεβρουάριο του 2016 τιμήθηκε από την «Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα» ως υψηλού προφίλ υποστηρίκτρια για τη 
συμβολή της στο έργο του Οργανισμού, τους σκοπούς του οποίου συνεχίζει 
να στηρίζει ενεργά. 

Συμμετείχε ως ομιλήτρια στο TEDxPatras 2017 με θέμα «Στιγμές-Moments» και ήταν υποψήφια 
του θεσμού «Γυναίκες της χρονιάς» του περιοδικού «Beaute» στην κατηγορία «Γυναίκες της 
προσφοράς».
Είναι ιδρύτρια της δράσης ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΖΕΙ, η οποία διοργανώνει πολιτιστικές δράσεις για τα 
παιδιά στο νησί της Αστυπάλαιας.
Από την αρχή έως σήμερα μεταμορφώνει τα βιβλία της σε εκδηλώσεις, εργαστήρια και δραστη-
ριότητες σε συνεργασία με σχολεία, βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες και φορείς σε όλη την Ελλάδα. 
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