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Στα παραμύθια όλα μπορεί να συμβούν, ακόμη και να συναντηθούν οι καλές 
μάγισσες με τις κακές μάγισσες, κι αν τύχει να βρεθείτε εκεί κοντά, τότε 
καλύτερα να κρατήσετε απόσταση γιατί πολλά μπορεί να συμβούν. Πρόκειται 
για το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου “Οι καλές και οι κακές μάγισσες” 
το τρίτο της σειράς ” Οι καλοί και οι κακοί” μετά τους πειρατές και τους 
ιππότες, με την υπέροχη εικονογράφηση της Ίριδας Σαμαρτζή. 

Αρχίζει ένας απίστευτος διάλογος ανάμεσα στις δυο αντίπαλες “παρατάξεις” 
με ξόρκια και αστείες ρίμες που δίνουν και παίρνουν και το γέλιο δεν έχει 
τελειωμό. Η αιώνια πάλη ανάμεσα στο κακό και το καλό για το ποια πλευρά 
θα υπερισχύσει. Οι κακές μάγισσες προκαλούν με απειλητικά στιχάκια τις 
καλές μάγισσες και εκείνες απαντούν με χιούμορ και μια μικρή δόση-κάποιες 
φορές και δύο δόσεις- ειρωνείας! 

 



Οι κακές μάγισσες λένε: 
«Άμπρα κατάμπρα κι απόκρημνα βράχια, 
να γεμίσει ο κήπος σας καφέ βατράχια!» 

Κι οι καλές μάγισσες λένε: 
«Άμπρα κατάμπρα και παλιά τραγούδια, 

παντού να γεμίσει μικρά λουλούδια.» 

Ο Αντώνης Παπαθεοδούλου ξαναχτυπά με το αστείρευτο χιούμορ του, σ’ ένα 
αλληγορικό παραμύθι που μπορείς να διακρίνεις έναν βαθύτερο 
προβληματισμό. Ο συγγραφέας παραδίδει μαθήματα άμυνας απέναντι στη 
λεκτική βία και τα τεχνάσματα κακόβουλων ανθρώπων με έξυπνες 
απαντήσεις δια στόματος μαγισσών. Είναι ν’ απορεί κανείς με την τόση 
καλοσύνη και τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι καλές μάγισσες τις απειλές 
και τα ξόρκια που εξαπολύουν οι  κακές άσπονδες “φίλες” τους. Δε μένει παρά 
να διαλέξετε παράταξη και να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι αναμέτρησης με 
έξυπνες ατάκες και ποιητικό ρυθμό για την επικρατέστερη ομάδα είτε στο 
σχολείο, είτε στο σπίτι. 
Κι όπως μαρτυρούν στο βιβλίο οι καλές μάγισσες: 

Οι κακές μάγισσες λένε: 
όλα στο μέλλον θα σας πάνε θεόστραβα. 

Έτσι μας είπε η κρυστάλλινη γυάλα! 
Κι οι καλές μάγισσες λένε: 

κι εμάς τέτοια μας λέει η γυάλα μας, 
αλλά δε μας νοιάζει, 
εμείς κάνουμε άλλα! 

Η ολοσέλιδη  εικονογράφηση της Ίριδας Σαμαρτζή απογειώνει τη φαντασία με 
τα έντονα χρώματα και θέλεις να το αποκτήσεις με την πρώτη ματιά στο 
ράφι. Η ιδέα της” εικονογραφημένης” γραμματοσειράς  κερδίζει τις εντυπώσεις 
και σε καλεί ν’ ανακαλύψεις σε κάθε “γράμμα” και μια ζωγραφιά. Όσο για τις 
μάγισσες, εμείς προσπαθήσαμε να τις μετρήσουμε και μπερδευτήκαμε 
απίστευτα. Θα σας αποκαλύψουμε ένα μυστικό για να τις ξεχωρίσετε αμέσως: 
οι καλές μάγισσες έχουν αποτυπωθεί με αποχρώσεις του μοβ και οι κακές 
μάγισσες με αποχρώσεις του πράσινου. Σας το συστήνουμε να το διαβάσετε 
και τότε σίγουρα θα μάθετε πολλά μαγικά φίλτρα και ξόρκια ώστε ν’ 
αντιμετωπίσετε τα στραβά και τ’ ανάποδα του κόσμου. 
Κι ακόμα κι αν δεν βλέπαμε κανέναν συμβολισμό ή βαθύ στοχασμό, αρκεί 
που μας κάνει να γελάμε με την καρδιά μας. 
Καλή ανάγνωση! 

Μπορείτε να δείτε αποσπάσματα του βιβλίου εδώ 

http://www.elniplex.com/%CE%BF%CE%B9-

%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-

%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%8

2-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E/  

http://www.epbooks.gr/datafiles/KALES%20KAKES%20MAGISSES%20kef%2001.pdf
http://www.elniplex.com/%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E/
http://www.elniplex.com/%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E/
http://www.elniplex.com/%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E/
http://www.elniplex.com/%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E/
http://www.elniplex.com/%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E/
http://www.elniplex.com/%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%8E/

