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Η περιπέτεια των 4 εποχών, Εκδόσεις Καρυδάκη 

 

 
Σε χρόνια µακρινά, σε χρόνια περασµένα, 
σε κάτι πράσινα παλάτια κι ανθισµένα, 

τέσσερις άρχοντες, τέσσερις βασιλιάδες ζούσαν. 
Τα ονόµατά τους κάποτε, όλοι µπορεί ν’ ακούσαν. 

 
 
Τι συνέβη όµως, όταν ένας απ’ τους βασιλιάδες, το ξένοιαστο και άτακτο Καλοκαίρι, 
αποφάσισε να κυβερνήσει µόνο του τον κόσµο και να µη δώσει τα ηνία στο 
Φθινόπωρο; 
Και ποιο ρόλο έπαιξε ο Άνθρωπος σ’ αυτή την ξαφνική και ανήκουστη επανάσταση; 
Θα τους συγχωρήσουν οι άλλες εποχές όταν συνειδητοποιήσουν τις συνέπειες της 
απληστίας και της απερισκεψίας τους; 
 
Με µια υπέροχη εικονογράφηση και µια φρέσκια µατιά σ’ ένα πολύ επίκαιρο ζήτηµα, 
αυτή είναι µια ιστορία για την απληστία των ανθρώπων, την ανάγκη για την αύξηση 
της παραγωγής και του κέρδους, αλλά και ένα σχόλιο για την αφέλεια και την 
απερισκεψία των σύγχρονων κοινωνιών που µπορεί να µας στοιχίσει κάτι περισσότερο 
από µια κλιµατική αλλαγή: έναν άδειο, ακατοίκητο πλανήτη. 
 
Κείµενο: Μαρίζα Γεωργάλου 
Εικονογράφηση: Κατερίνα Χαδουλού 
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Βιογραφικά συντελεστών 
 
 

Η συγγραφέας Μαρίζα Γεωργάλου γεννήθηκε τoν Μάιο του 1983 στον Βόλο, 
κατάγεται από τη Χίο και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών και Γλωσσολογία στο Πανεπιστήµιο του Lancaster στη Μεγάλη 
Βρετανία. Ασχολείται µε τη γλωσσική και τυπογραφική επιµέλεια κειµένων στον 
περιοδικό τύπο. Παράλληλα, εκπονεί γλωσσολογική έρευνα στους τοµείς της κριτικής 
ανάλυσης του λόγου και της επικοινωνίας µέσω υπολογιστών.  Κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις VDM Verlag Dr. Müller η µονογραφία της µε τίτλο “The Discursive 
Construction of National Identity in Media Sport: The Case of Greece at Euro 2004”, 
ενώ βρίσκεται υπό έκδοση επιστηµονικό άρθρο της για το “Handbook of Research on 
Discourse Behavior and Digital Communication” από τις εκδόσεις IGI Global. Στον 
ελεύθερο χρόνο της φτιάχνει κεραµικά και συλλέγει παραµύθια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 Η εικονογράφος Κατερίνα Χαδουλού γεννήθηκε το 1980 στη Νάπολη Ιταλίας. Το 
2001 εισάγεται στο Τµήµα Καλών Τεχνών και Εφαρµοσµένων Τεχνών του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (1η θέση στη σειρά εισακτέων) και στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας (9η θέση στη σειρά εισακτέων). Σπούδασε ζωγραφική στο 
ΣΤ΄ εργαστήριο µε δάσκαλο τον Τρ. Πατρασκίδη.. Αποφοίτησε µε Άριστα τον 
Σεπτέµβριο του 2006. Από το 2003 έως και σήµερα παρακολουθεί µαθήµατα 
Γραφικών Τεχνών, Τυπογραφίας και Τέχνης του Βιβλίου µε καθηγήτρια την Λεώνη 
Βιδάλη. Κέρδισε το 2ο Βραβείο Νέων Καλλιτεχνών στον 6ο Πανελλήνιο Διαγωνισµό 
Κόµικς του ένθετου περιοδικού «9» της Ελευθεροτυπίας (Σεπτέµβριος 2006) και το 2ο  
Βραβείο στον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισµό COMIX (Σεπτέµβριος 2007).Το 2009 
απέσπασε Βραβείο ΕΒΓΕ  Γενικής Εικονογράφησης. Έχει συµµετάσχει σε workshops 
και οµαδικές εκθέσεις. Από το 2007 εκπονεί καλλιτεχνικό έργο στο Εργαστήριο 
Γραφικών Τεχνών της ΑΣΚΤ µε υποτροφία του ΙΚΥ. Εκτός από την ζωγραφική 
ασχολείται µε την Γραφιστική, τα Κόµικς και την Εικονογράφηση.     
 


