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Ο μικρός Ερμής είναι ένα παιδί κεφάτο και δραστήριο, με ένα όμως 
τρομερό ελάττωμα: είναι ένας μοναδικός, ανεπανάληπτος, παθιασμένος 
και αγιάτρευτος ψεύτης. Τι θα συμβεί, όμως, όταν μια ημέρα ένα από τα 
ψέματά του βγει, πέρα για πέρα, αληθινό; 

Τι κοινό έχουν μία αστραφτερή διαμαντένια τιάρα, μία σκαλιστή ζώνη με ένα 
λαμπερό αστέρι για κούμπωμα και ένα αραχνοΰφαντο, μαλακό σαν μετάξι 
μαντήλι, με έναν φούρναρη, έναν κουρέα και έναν ράφτη;  Το στοιχείο που 
ενώνει όλα τα παραπάνω μαγικά αντικείμενα και τους τρεις επιφανείς άνδρες 
ενός χωριού βυθισμένο κάπου στο χωροχρόνο, είναι ο Ερμής. Ένα 
τετραπέρατο παιδί που έχει βαλθεί να αναστατώσει τους πάντες με τα 
κατορθώματά του, αλλά κυρίως με τα ψέματά του, στα οποία είναι αυθεντία.  

Ο μικρός Ερμής, όμως, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών 
του και θα φοβηθεί τόσο πολύ που θα ορκιστεί να λέει πάντα την αλήθεια. Θα 
ακολουθήσει, όμως, τις υποσχέσεις του ή θα παρασυρθεί και πάλι στο 
λαβύρινθο των φανταστικών ιστοριών του; Θα μάθει το μάθημά του ή θα 
παρασυρθεί όπως ο νεαρός βοσκός με τα πρόβατα που τρομοκρατούσε τους 
συγχωριανούς του για την επίθεση λύκου στο κοπάδι του; 



Όλες τις απαντήσεις, αλλά και όλες τις πασπαλισμένες με νεραϊδόσκονη 
ιστορίες του μικρού Ερμή, θα έχει τη δυνατότητα να διαβάσει ο μικρός 
αναγνώστης στο βιβλίο «Τα μεγάλα ψέματα του μικρού Ερμή», των εκδόσεων 
Παπαδόπουλος, από την συγγραφική πένα της Έμης Σίνη και του Άγγελου 
Αγγέλου, ο οποίος βρίσκεται και πίσω από την έξυπνη εικονογράφηση. 

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς: 

O Άγγελος Αγγέλου και η Έμη Σίνη έχουν γράψει δεκάδες θεατρικά έργα, 
κείμενα και βιβλία για παιδιά, ξεκινώντας την πορεία τους από το 2005. Το 
2007 κερδίζουν το  Α΄ Βραβείο στο διαγωνισμό Κρατικών Βραβείων 
Συγγραφής Θεατρικού Έργου για Παιδιά, ενώ το 2008 και το 2009 γράφουν 
και σκηνοθετούν τις μουσικοθεατρικές ραδιοφωνικές σειρές «Τα Χριστούγεννα 
του μικρού Κοπέρνικου» και «Ο μικρός Κοπέρνικος και οι 7 Άθλοι» που 
εκπέμπονται καθημερινά από τη συχνότητα του Δεύτερου Προγράμματος και 
κερδίζουν την αγάπη των μικρών ακροατών σε όλη την Ελλάδα. Το 2009 
κυκλοφορεί ο δίσκος τους «Ο Κόσμος Ανάποδα», με τραγούδια για παιδιά 
που ερμηνεύει ο Σωκράτης Μάλαμας, ο Σπύρος Σακκάς, η Δανάη 
Παναγιωτοπούλου κ.α. Την ίδια χρονιά ιδρύουν την καλλιτεχνική ομάδα 
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ (www.kopernikos.gr) που αποτελείται από ηθοποιούς, 
τραγουδιστές, μουσικούς σκηνογράφους και εικονογράφους και που έχει σαν 
στόχο τη δημιουργία πρωτότυπων και ποιοτικών παραστάσεων για παιδιά 
κάθε ηλικίας. Παραστάσεις τους έχουν ανέβει στη Μουσική Βιβλιοθήκη του 
Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (Ελληνικός 
Κόσμος) και σε άλλα θέατρα της Αθήνας, αλλά και της επαρχίας. 

Από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος κυκλοφορεί το βιβλίο τους Πώς να κάνετε 
έναν ελέφαντα να χορέψει (εκδ. 2014). 

http://www.protothema.gr/culture/books/article/420257/paidiko-vivlio-ta-

megala-psemata-tou-mikrou-ermi/  
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