
Ευχαριστούμε
Τη συγγραφέα Ελισάβετ Τάρη, για τη 
συνεργασία και παραχώρηση των κειμένων των 
βιβλίων της: «Η μάγισσα Σουσουρέλα και η 
αλφαβήτα» και «Η μάγισσα Σουσουρέλα και οι 
αριθμοί»,
Τη Σοφία Παυλίδου, την, διαχρονικά και ¨επί 
τιμή¨ δασκάλα του σχολείου μας, για όλα.
Την Ειρήνη Κουρκούλη για τις ¨μουσικές νότες ¨
της.
Τη Δέσποινα Περηφανοπούλου για τα  
¨χρώματά¨ της.
Επίσης, για τη συνεργασία, στήριξη, υποστήριξη, 
βοήθεια, συμπαράσταση και επίλυση 
προβλημάτων, ευχαριστούμε θερμά:
Το Δήμαρχο Βεροίας, κο Βοργιατζίδη, τον 
Αντιδήμαρχο Παιδείας, κο Σοφιανίδη, τον 
Πρόεδρο της ΚΕΠΑ, κο Ακριβόπουλο, την κα 
Καραγιαννίδου-υπεύθυνη προγραμματισμού 
και προβολής εκδηλώσεων της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας, 

Τους  ρόλους ερμηνεύουν:
Σουσουρέλα: Ειρήνη Γιδιώτη

Χωριατέλα: Ραφαέλα Καρασσαβίδου

Φουρφουρέλα: Βασούλα Νουρή

Χαχανέλα: Πάολα Γιάζτζι

Τσουκνιδέλα: Κυριακή Ζουντουρίδου

Ξεφτερέλα: Βασιλική Νεστοροπούλου

Ξιξινέλα: Αντωνία Γκίλια

Γιγαντούλης: Θωμάς Παπαδόπουλος

Λίγα λόγια για τα βιβλία: 
«Η μάγισσα Σουσουρέλα και η αλφαβήτα».
«Η μάγισσα Σουσουρέλα και οι αριθμοί»
Η Σουσουρέλα είναι μια μάγισσα αλλιώτικη από όλες 
τις άλλες. Είναι νέα, όμορφη, χαμογελαστή και 
ντυμένη μοντέρνα. Δεν πετάει με σκούπα, αλλά με το 
αεροπλανάκι της.
Προσγειώνεται μια μέρα στον πλανήτη των 
μαγισσών. Εκεί, δε φτιάχνει μαγικά φίλτρα, ούτε 
χρησιμοποιεί μαγικό ραβδί… το μόνο «μαγικό» της… 
είναι η Γνώση! Άραγε, πώς θα την αντιμετωπίσουν οι 
μάγισσες, οι μάγοι, οι κάτοικοι του «Μαγοπλανήτη»; 
Θα καταφέρει να τους διδάξει τα γράμματα; Θα 
καταφέρει να τους διδάξει τους αριθμούς; Θα 
καταφέρει να τους εφοδιάσει μ’ αυτά τα «μαγικά» 
εργαλεία για να κάνουν την καθημερινότητά τους 
ευκολότερη και πιο παραγωγική; Θα καταφέρει να 
τους εφοδιάσει μ’ αυτό το «μαγικό» όπλο, τη Γνώση, 
με την οποία θα διώξουν τα σκοτάδια και τα 
μυστήρια και θα δώσει λύσεις στα προβλήματά και 
απαντήσεις στα ερωτήματά τους;
Λίγα λόγια για τη συγγραφέακαι προβολής εκδηλώσεων της ΚΕΠΑ Δ. Βέροιας, 

το ΔΗΠΕΘΕ Βεροίας, τον Δ/ντη του 3ου Δ.Σχ. 
Βέροιας, κο Ζιάκα.
Τέλος, αλλά όχι τελευταία, ευχαριστούμε τη 
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ημαθίας, τον Διευθυντή της, κο Διαμαντόπουλο, 
την Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων, κα 
Αντωνιάδου Έφη καθώς και το Σχολικό 
Σύμβουλο της 4ης Περιφέρειας Ημαθίας, κο
Παπαγεωργίου για την ευρύχωρη ζώνη 
ελευθερίας και δημιουργικότητας που μας 
παραχωρούν, ώστε να μπορούμε να 
εκφράσουμε, επιθυμίες, όνειρα, συναισθήματα, 
δυνατότητες, αξίες και σκέψεις, εξασφαλίζοντας 
συναισθηματικούς χώρους στην 
καθημερινότητα των μαθητών του σχολείου 
μας, που ενθαρρύνουν την ηθική φιλίας, 
αλληλεγγύης, φροντίδας για τον Άλλο.

Κατσαρολάκιας: Χρήστος Ιατρόπουλος

Χαχανούλης: Στέλιος Κατσαβός

Νευρικούλης: Αντώνης Καρασαββίδης

Πανεξυπνότατος: Βασίλης Λιλιόπουλος

Γκαφατζούλης: Βασίλης Καραγιάννης

Αμπρακατάμπρας; Κων/νος Χαραλαμπίδης

Ψιψινούλης: Ρένο Σάχου

Με την οικονομική υποστήριξη του Συλλόγου 
Γονέων και κηδεμόνων του Δ.ΣΧ. Κουλούρας

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα
Η Ελισάβετ Τάρη γεννήθηκε και μεγάλωσε στη 
Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία Θεσ/νίκης και στο Παιδαγωγικό Τμήμα του 
ΑΠΘ όπου και μετεκπαιδεύτηκε στη Γενική Αγωγή 
στο Διδασκαλείο του ίδιου τμήματος. Είναι επίσης 
πτυχιούχος του Νομικού Τμήματος της Νομικής 
Σχολής του ΑΠΘ και μεταπτυχιακή διπλωματούχος 
της ίδιας Σχολής, στον Τομέα της Φιλοσοφίας του 
Δικαίου με ειδίκευση στη θρησκευτική ελευθερία 
στην εκπαίδευση. Διορίστηκε στην Α/θμια 
Εκπαίδευση και εργάστηκε σε σχολεία της Αθήνας, 
της Θεσσαλονίκης και της Βέροιας. Υπηρέτησε, 
επίσης, ως διευθύντρια στο Ελληνικό Δημοτικό 
Σχολείο της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου. Από τον 
Ιανουάριο του 2012 υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος 
στην Έδεσσα. Ως εκπαιδευτικός ασχολήθηκε 
ιδιαίτερα με την παιδική λογοτεχνία υλοποιώντας 
προγράμματα φιλαναγνωσίας, καθώς και με θέματα 
αντιρατσιστικής αγωγής, κοινωνικού αποκλεισμού 
και ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση.


