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Προς Ελληνική Κοινότητα Παρισίων & Περιχώρων 

 

Αξιότιμες Κυρίες, αξιότιμοι Κύριοι, 

 Πρόσφατα κυκλοφόρησε το μουσικό παραμύθι με τίτλο «Οι περιπέτειες του Ηρακλή», 
το οποίο απευθύνεται σε παιδιά, κυρίως, προσχολικής ηλικίας και του Δημοτικού (3-10 ετών). Η 
έκδοση έχει τη μορφή cd και εικονογραφημένου βιβλίου και περιλαμβάνει μουσικές 
παρτιτούρες (για πιάνο, κιθάρα και φωνή). Το έργο αποτελείται από δεκατρείς ιστορίες, 
συνδεδεμένες μεταξύ τους με κείμενα και δράσεις. Πραγματεύεται τις περιπέτειες ενός σκύλου 
(του Ηρακλή), ο οποίος ταξιδεύει με μια παρέα από παιδιά σε διάφορες χώρες του κόσμου και 
αφηγείται τις ιστορίες ζώων που συναντά, με διδακτική και χιουμοριστική διάθεση. Σε αυτό το 
μεγάλο ταξίδι γνωρίζεται με το δελφίνι, το γαϊδούρι, την αρκούδα, τον βάτραχο, την καμήλα, 
τον ιπποπόταμο, τη μαϊμού, τον ημίονο, την ελεφαντίνα, τον παπαγάλο και το ζαρκάδι. Οι 
ιστορίες έχουν οικολογικό υπόβαθρο, αλλά συγχρόνως υμνούνται αξίες της ζωής, όπως η φιλία, 
η υπομονή, η επιμονή και η προσπάθεια.  

 Η μουσική είναι ηχογραφημένη από συμφωνική ορχήστρα, τα τραγούδια ερμηνεύουν 
γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες (Θάνος Μικρούτσικος, Γιάννης Κότσιρας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, 
Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Μπάμπης Στόκας, Ρίτα Αντωνοπούλου και άλλοι), τα κείμενα 
αφηγείται ηθοποιός (Άγγελος Μπούρας) και πάνω από 90 παιδιά συμμετέχουν ως χορωδία και 
στη δράση. 

Το μουσικό παραμύθι «Οι περιπέτειες του Ηρακλή» παρουσιάζεται από τον Μάρτιο με 
επιτυχία σε παιδικούς σταθμούς των Αθηνών, σχολεία, παιδικές βιβλιοθήκες, συλλόγους και 
φεστιβάλ.  

Σας γράφω με την ευχή η νέα γενιά που μεγαλώνει μακριά από την Ελλάδα, να το 
αγαπήσει, να το χαρεί και να τραγουδήσει μαζί με τον Ηρακλή και την παρέα του, όμορφα 
παιδικά ελληνικά τραγούδια. 

Το βιβλίο διατίθεται, μεταξύ άλλων, στα βιβλιοπωλεία: 

Πολιτεία:https://www.politeianet.gr/books/9786185339012-panagiotopoulou-zoi-stichourgos-
metronomos-oi-peripeteies-tou-irakli-278106 

Ιανός: https://www.ianos.gr/oi-peripeteies-tou-irakli-cd-0421859.html 

Public: https://www.public.gr/product/oi-peripeteies-toy-irakli/prod9092065pp/ 

και στα ηλεκτρονικά καταστήματα: 

https://www.e-shop.gr/oi-peripeteies-toy-irakli-p-BKS.0256106 

https://www.plus4u.gr/oi-peripeteies-toy-hraklh/108145497-108145497/p 

https://www.bookworld.gr/gr/book/bkid/222890/oi-peripeteies-tou-irakli 
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Για παραστάσεις σε νηπιαγωγεία, σχολεία, συλλόγους και  ομαδικές αποστολές βιβλίων, 
μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: (+30) 210 6391106 (σταθερό), (+30) 697 3232789,  
(+30) 694 8948792 & (+30) 697 5063927) (κινητά) είτε να αποστείλετε email στις ακόλουθες 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  gargalas@otenet.gr &  g_makropoulou@hotmail.com 

 

 

Σύντομο βιογραφικό 

Είμαι μουσικός, καθηγητής βιολιού και συνθέτης, αριστούχος διπλωματούχος από 
γερμανική Ανώτατη Μουσική Ακαδημία. Εργάζομαι στην Αθήνα ως παιδαγωγός και καθηγητής 
βιολιού. Έχω συστήσει παιδικές ορχήστρες και σύνολα εγχόρδων, τα οποία και διευθύνω. 
Παράλληλα, συμμετέχω στα σύγχρονα καλλιτεχνικά δρώμενα, έχοντας συνεργασθεί, κατ’ 
επανάληψη, με Έλληνες συνθέτες και τραγουδιστές (μεταξύ των οποίων, Χ. Αλεξίου,  Μ. 
Ασλανίδου, Δ. Γαλάνη, Χ. Θηβαίος, Μ. Κανά, Γ. Κότσιρας, Σ. Κουγιουμτζής, Γ. Κούτρας, Σ. 
Μάλαμας, Λ. Μαχαιρίτσας, Δ. Μητροπάνος, Μ. Μητσιάς, Θ. Μικρούτσικος, Γ. Νταλάρας, Ν. 
Ξυδάκης, Ν. Παπάζογλου, Μ. Πασχαλίδης, Μ. Ρασούλης, Δ.  Σαββόπουλος, Μ. Στόκας,  Δ. 
Τσακνής, Ε. Τσαλιγοπούλου, Τ. Τσανακλίδου, η Ιταλίδα Milva και πολλοί άλλοι) ως μουσικός και 
ως ενορχηστρωτής. Συμμετέχω στην ελληνική δισκογραφία με σύνθεση τραγουδιών για Έλληνες 
καλλιτέχνες, με μελοποίηση στίχων γνωστών στιχουργών και ποιητών, με ηχογραφήσεις σε 
πάνω από 100 δίσκους. Έχω συνθέσει μουσική για ταινίες, θεατρικές παραστάσεις και παιδικά 
τραγούδια. 

 

Με εξαιρετική τιμή, 

Στέργιος Γαργάλας 

Επαναπατρισμού 7, 15343, Αγ. Παρασκευή, 

Αθήνα, Ελλάδα 
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Σας παραθέτω μερικά σκίτσα του βιβλίου 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ 

 

 

ΧΑΡΤΗΣ 

 

 



4 
 

Η ΑΛΙΚΗ ΤΟ ΔΕΛΦΙΝΙ 

 

ΑΜΠΝΤΟΥΛΑ Ο ΗΜΙΟΝΟΣ 

 

Η ΚΑΜΗΛΑ Η ΝΕΦΕΡΤΙΤΗ 

 


