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Γράφει η Πέπη Νικολοπούλου

Κάθε Σάββατο μας έχει γίνει συνήθεια, κάτι σαν το καφέ, το πρωινό, τον ύπνο, να κάνουμε 
την επίσκεψή μας στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο που το έχουμε επιλέξει κυρίως για 
την άνετη πρόσβαση και την τέλεια εξυπηρέτηση που έχουμε από τις κοπέλες που 
δουλεύουν εκεί και όλο και κάποια όμορφη πρόταση έχουν να μας κάνουν. Έτσι πάντα 
καταλήγουμε στο ταμείο με 2 έως 3 βιβλία παραμάσχαλα για την Αλίκη κυρίως και αν 
βάλουμε και τη Βάλια, φθάνουμε στα 4-5.

Η βιβλιοθήκη της πλέον, αν ήταν καράβι θα είχε βουλιάξει και αν ήταν αεροπλάνο δεν 
θα μπορούσε να απογειωθεί από το βάρος αλλά τελικά μάλλον της έχει δώσει, της 
Αλίκης εννοείται, πολλά φτερά φαντασίας. Έτσι λοιπό τα βιβλία που θέλω να προτείνω 
κάθε φορά είναι πολλά και θα το κάνω πλέον τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Σήμερα έχουμε τις Καλές και τις Κακές Μάγισες που εκδόθηκαν για πρώτη φορά το 
Νοέβριο του 2013 από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, και δεν τις είχα πάρει καθόλου είδηση.

Έτσι έφθασε πια η ώρα και για εμάς να το διαβάσουμε και καλώς πράξαμε γιατί ανάμεσα 
σε μαγικά φίλτρα, ξόρκια, μάγισσες και ιπτάμενα σκουπόξυλα, ο Παπαθεοδούλου 
Αντώνης, ο συγγραφέας του βιβλίου καταφέρνει να προβάλλει καταπληκτικές 
συμπεριφορές και καλοσυνάτες αντιδράσεις-απάντηση σε σκληρές δηλώσεις των άλλων.

Καταφέρνει να προβάλλει πόσο υπέροχο είναι να αντιμετωπίζεις κοκόβουλους 
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ανθρώπους με έξυπνο τρόπο, με ευφυείς απαντήσεις, με καυστικό χιούμορ και πάντα
με χαμόγελο – πόσο ταιριάζει στην περίοδο που διανύουμε, ξέρεις αυτή των εκλογικών 
αναμετρήσεων…..

Με ποιητικό ρυθμό, ομοικαταληξία, ευστοχία και περίσσιο χιούμορ, οι καλές μάγισες 
απαντούν με τρόπο που αν και στην αρχή σε ξενίζει – μα τόση καλοσύνη πια λες, στις 
κακίες και στις απειλές που εξαπολύουν οι κακές μάγισες, στο τέλος οικειοποιήσε αυτό τον 
παιχνιδιάριο και ανώτερο τρόπο, και θέλεις και εσύ να τους απαντήσεις, και θέλεις και εσύ 
να φτιάξεις τη δική σου έξυπνη ατάκα για να τις αποστομώσεις και να τις κάνεις να 
κοκκινήσουν από ντροπή για την απαράδεκτη συμπεριφορά τους και να τους βγάλεις στο 
τέλος την γλώσσα και να τους κλείσεις το μάτι….και έτσι κάπως ξεκινάς ένα ωραία λεκτικό 
παιχνίδι. Η Αλίκη αλλά και εγώ, γελάσαμε πολύ και το απολαύσαμε μέχρι τέλους.

Οι κακές μάγισσες λένε:
Αμπρα κατάμπρα κι απόκρημνα βράχια, να γεμίσει ο κήπος σας καφέ βατράχια!
Κι οι καλές μάγισσες λένε: 
Αμπρα κατάμπρα και παλιά τραγούδια παντού να γεμίσει μικρά λουλούδια.

Οι κακές μάγισσες λένε:
Αμπρα κατάμπρα να εμφανιστεί μαύρη νυχτερίδα να σας χλαπακιάσει!
Κι οι καλές μάγισσες λένε: 
Αμπρα κατάμπρα να εμφανιστεί μια τεράστια τούρτα κεράσι.



Εδώ να αναφέρω ότι επιλογή όλων μας των βιβλίων στηρίζεται αποκλειστικά στην 
εικονογράφηση: μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, είναι περίεργη και αξίζει να της δώσουμε 
ευκαιρία, ή είναι μοναδική και πρέπει τότε να αποκτήσουμε οπωσδήποτε το βιβλίο; 

Σε αυτό το βιβλίο, ισχύει η τρίτη περίπτωση: η εικονογράφηση είναι μοναδική και αξίζει 
πολλά συγχαρητήρια η Ίρις Σαμαρτζή η εικονογράφος αυτού του βιβλίου. Ζωντανά 
χρώματα, προσοχή στις λεπτομέρειες που έχουν ζωντανέψει τους χαρακτήρες και σίγουρα 
έχουν απογειώσει τη φαντασία.

Καλή ανάγνωση!
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