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Σύλληψη Κείμενο/ Στίχοι Οπτικοακουστική Σκηνοθεσία
Καλλιτεχνική Επιμέλεια:  Αναστασία Στυλιανίδη

Απαγορεύεται, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και το Διεθνές Δίκαιο 
που ισχύει στην Ελλάδα, η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή,
η αντιγραφή, η μετάδοση (για δημόσια χρήση ή εμπορικούς σκοπούς) του βιβλίου αυτού καθώς και του συνοδευτικού του ηχογραφήματος - ή μέρους αυτών - με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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Σύλληψη Κείμενο/ Στίχοι Οπτικοακουστική Σκηνοθεσία
Καλλιτεχνική Επιμέλεια:  Αναστασία Στυλιανίδη

Μουσική Σύνθεση Ενορχήστρωση Ηχητικά Εφέ Πιάνο:
Γιάννης Μακρίδης

Εικονογράφηση:
Μιχάλης Βαλάσογλου  Μαρία Παγκάλου

Γραφιστική Σχεδίαση Πλαισίων Κειμένων:
Δέσποινα Μιχαλά Θεμιστοκλής ΟικονόμουΓραφιστική Επιμέλεια  Μακέτα Εξωφύλλου:

Άγγελος Σολδάτος

Απαγορεύεται, σύμφωνα με τον Ν. 2121/1993 και το Διεθνές Δίκαιο 
που ισχύει στην Ελλάδα, η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, η διασκευή,
η αντιγραφή, η μετάδοση (για δημόσια χρήση ή εμπορικούς σκοπούς) του βιβλίου αυτού καθώς και του συνοδευτικού του ηχογραφήματος - ή μέρους αυτών - με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη άδεια του εκδότη.
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(με σειρά εμφά
νισης)

Ειδησέας Ξέρωτας
Δημοσιογράφος - Παρουσιαστής 
Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων

Γιάννης Ζουγανέλης

Κόμηξ Γράφουλας
Αφηγητής 

Γρηγόρης Βαλτινός

Μαίρη Φώκινς
Γκουβερνάντα - 

Νταντά του Αϊ-Βασίλη

Νένα Μεντή

Ντετέκτιβ ΣΩΣ
Ντετέκτιβ Μυστηρίου & 
Ξωτικών Υποθέσεων

Γιάννης 
Ζουγανέλης

Εαυτούλης
Παγκόσμιος Εαυτός - 

Τα «Εγώ» όλου του Κόσμου

Δημήτρης 
Κουρούμπαλης

Ζαχάρης ο Πλάστης
Ιππότης της Καρδιάς - 

Ζαχαροπλάστης

Αντώνης Λουδάρος

Δόκτωρ Έκτωρ
Γιατρός - Παθολόγος 

Γιάννης 
Ζουγανέλης



Ζαχάρης ο Πλάστης
Ιππότης της Καρδιάς - 

Ζαχαροπλάστης

Αντώνης Λουδάρος

Δώροθυ
Ιππότισσα της Καρδιάς - 

Σχεδιάστρια

Ελένη 
Καρακάση

Τρισδιάστατος
Ιππότης της Καρδιάς - 

Εφευρέτης

Γεράσιμος Γεννατάς

Αρχιμπογιατζής
Πρόεδρος του Παγκόσμιου 
Σωματείου Μπογιατζήδων

Στέφανος Λώλος

Κοινή Γνώμη: 
Επαγγελματίες Σχολιαστές

Παύλος Κατσιβέλης - Μαρία Βασιλοπούλου 
(JazzMatazz)



                   Ειδησέας Ξέρωτας: 

   Κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, γεια σ
ας!                            

    Κάνουμε μια διακοπή                       στην καθημερινότητά σας,

    για να σας μεταδώσουμε                  μία έκτακτη είδηση!

Έ κ τ α κ τ η  Ε ί δ η σ η  Σ Ω Σ

cd 0114



Κοινή Γνώμη:
Τι να πει κανείς 

και πώς να το πιστέψ
ει; 

Τα δώρα φέτος 

δεν θα μοιραστούν; 

Μα, ποιος θα το χωνέ
ψει;

Το έγκλημα ανεξιχνί
αστο, 

δεν λύθηκε ακόμα...

Τι έγινε; Πώς χάθηκε
 

το κόκκινό του χρώμ
α;;;

cd 0317



Ντετέκτιβ ΣΩΣ:
Το ξέρουν όλοι, προφανώς, 

πως είμαι ο Ντετέκτιβ ΣΩΣ!
Πριν καν ανάψει ο φακός, 

εγώ, εγώ έριξα φως!
Εξαφανίσεις ή κλοπές, 
απάτες και απαγωγές…

Γκάνγκστερ, μαφιόζοι και ληστές, 
με τρέμουν όλοι…  yes, yes, yes!

Μυστήρια, γρίφοι, εκβιασμοί, 
τα έλυσα στο πι και φι!

Όλα τα βρίσκω στη στιγμή, 
έχω εγώ μύτη γερή!

Όλα αυτά γιατί, σαφώς, 
είμαι ο καλύτερος!

Είμαι μέγας και τρανός! 

Είμαι ο Ντετέκτιβ ΣΩ
Σ! 

Κόμηξ Γράφουλας: 
Κι έτσι με το ένα…

…με το δύο;; 
…με το τρία;;; 

Ο Ντετέκτιβ ΣΩΣ συναρμολόγησε, 
ευθύς, την ιστορία!

cd 07, 0822



Ντετέκτιβ 
ΣΩΣ:

Τα βρήκα 
όλα! Τα ‘λ

υσα… 

Και τα ‘χω
 του χεριού

 μου! 

Όλα τα πώ
ς και τα γ

ιατί… 

Μα, καλά, 
ποιος είμαι

; 

Χχχφτο
υ μου!

cd 0823



ΔΟΚΤΩΡ ΕΚ
       Παθολ

Δόκτωρ Έκτωρ: Εμπρός!
Εαυτούλης: Ο Δόκτωρ Έκτωρ; Ο γιατρός;

Δόκτωρ Έκτωρ: Ναι, ο ίδιος... Ολό
κληρος!

Εαυτούλης: Να περάσω; 
Δεν αντέχω για πολύ ακόμη όρθιος!

Δόκτωρ Έκτωρ: Πω, πω... Ναι,
 το βλέπω! Πέρνα, κάθισε

! 

Η καμπούρα σου πώς άρχι
σε; Πριν σε εξετάσω, 

πρέπει να μου πεις το ισ
τορικό!

Εαυτούλης: Ιστορικό; 
Ποτέ μου δεν το διάβασα το μάθημα αυτό! 
Καλύτερα θρησκευτικό... Ή και μαθηματικό! 

Δόκτωρ Έκτωρ: Δεν είναι μάθημα, χαζούλη… 
Ερωτήσεις θα σου κάνω στο πρόβλημά σου επάνω 
και θέλω μόνο την αλήθεια, δεν σηκώνω παραμύθια!

Εαυτούλης: Είμαι στη διάθεσή σας... Ορίστε! 

Δεν συμφέρει να αργούμε, αρχίστε! 

ΤΟΚΤΟΚ

cd 0926



cd 1028



            Δόκτωρ Έκτωρ: 

Εαυτούλη μου, σαστίζω... 
Χαίρομαι που σε γνωρίζω! 

Είσαι ήρωας μεγάλος…

Εαυτούλης: 
Σαν εμένα κανείς άλλος! 

Μα, έχω φτάσει στα όριά μου… 
Θα μου πέσουν τα νεφρά μου... 

Όλοι σας όλο ζητάτε 
και να δώσετε ξεχνάτε! 

Και τα «Θέλω» όλο πληθαίνουν
και τη μέση μου βαραίνουν…

«Θέλω εκείνο, θέλω τ’ άλλο»!
Και στον διπλανό ούτε σάλιο!

Δόκτωρ Έκτωρ: 

Η αλήθεια είναι αυτή… 
Πω, πω, τι τραβάς κι εσύ! 

Εαυτούλης: 
Έχετε ποτέ σκεφτεί, 
όλοι σας, τι προκαλεί… 

όλη αυτή η απληστία; 
Του εαυτού σας η μανία;;;

Δόκτωρ Έκτωρ:  

Ραχιαία «Εγωτοτροπία»! 
Πάθηση ψυχοσωματική... 
Δεν υπάρχει συνταγή...
Ούτε φαρμακευτική αγωγή… 

Εαυτούλης: 

Ωιμέ! Και τώρα τι; 

Δεν μπορείτε να σκεφτε
ίτε κάτι; 

Όλα αυτά τα «Εγώ» στην πλάτη 

θα μου μείνουν αμανάτι
;

cd 1130



            Ζ
αχάρης: Μα, πρ

έπει να ‘σαι ν
ηστικός!

Υπάρχει όρος α
υστηρός:

το στομάχι σο
υ να ‘χει αδε

ιάσει

η κουβέντα γι
α να δράσει!

Γι’ αυτό, πέσε
 και κοιμήσου

κι όταν      
 φύγει η βραδ

ιά, θυμήσου: 

Το πρωί, μόλις
 ξυπνήσεις,

με αυτή να γε
υματίσεις! 

Τότε, αλήθεια 
στο λέω

κι όχι για αστ
είο,

           στ
ο 1/3ο της

          καμ
πούρας σου

           θα
 πεις αντίο!

                    Εα
υτούλης: 

 Ζαχάρη μου, πώς να σ’
 ευχαριστήσω; 

Όλα αυτά πιστά θ’ ακολ
ουθήσω! 

Ζαχάρης: 

Να κάνεις
 λάθος μη

ν ρισκάρε
ις... Στο λ

αιμό σου 

         
         

         
       κι

 άλλον θα
 πάρεις!

Εαυτούλης
: Άλλον; Π

οιον; Τι εν
νοείς; Μπο

ρείς να γί
νεις πιο σ

αφής;

                               
                   Ζαχάρης: 

   Τον Αϊ-Βασίλη, δυστυχώς... Κα
ι θα μείνει έτσι λευκός! 

Για να ξανακοκκινίσει η καμπούρ
α σου πρέπει να σβήσει.. 

Ένας τρόπος υπήρχε μόνο να σου
 διώξει αυτόν τον πόνο: 

να θυσιάσει το κόκκινο χρώμα τη
ς στολής του… Φρόντισε τον 

στόχο να πετύχει της αποστολής 
του! Αυτά από μένα, για την ώρα

...

Τρέχα στη Δώροθυ με της καρδιά
ς τα δώρα! Και θυμήσου: Προσοχή

! 

Ο Αϊ-Βασίλης, εξαιτίας σου,  μπο
ρεί να μην ξαναβαφτεί! cd 17, 1842



Κόμηξ Γράφουλας:  
Δεύτερη στάση, νέα στοιχεία:  
    Η  «Δώροθυ» μπαίνει 
            στην ιστορία!

 

cd 2044




