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Γράφει η Έλενα Αρτζανίδου

«Τα ΜΕΓΑΛΑ ψέματα του μικρού Ερμή», Άγγελος Αγγέλου-Έμη Σίνη, Εικόνες Άγγελος 
Αγγέλου, Εκδόσεις Παπαδόπουλος

Γράφει η Έλενα Αρτζανίδου

Είναι δραστήριος. Είναι κεφάτος. Είναι παιδί, μέχρι εδώ φανταστικά. Του αρέσουν οι πλάκες 
με πολλά ψέματα, του μικρού Ερμή, αυτό είναι το ελάττωμα του που φέρνει μπελάδες και 
προβλήματα στους συγχωριανούς του και κυρίως στον κουρέα, τον φούρναρη και τον 
ράφτη. Αυτό είναι το παραμύθι μαζί με την Νεράιδα του Δάσους, που στήνουν οι 
συγγραφείς Άγγελος Αγγέλου και Έμη Σίνη.

Πατώντας και ακολουθώντας τα χνάρια του λαϊκού παραμυθιού και στήνοντας 
επαναλαμβανόμενα μοτίβα πλάθουν ένα παραμύθι που θυμίζει αρκετά εκείνο το άλλο «Το 
αγόρι που φώναζε λύκος», μόνο που το δικό τους έχει πολλές ανατροπές και άλλους 
ήρωες που το κάνουν συναρπαστικό.

Η δομή, οι σκηνές και οι διάλογοι όλα καλοδουλεμένα από τους συγγραφείς του, που 
έχουν βάλει σκοπό το ψέμα να ηττηθεί από την αλήθεια. Τελικά το καταφέρνουν σεβόμενοι 
τις αρχές του λαϊκού παραμυθιού. Το βιβλίο με τα καλοδουλεμένα ασπρόμαυρα σκίτσα του 
Άγγελου Αγγέλου και το στήσιμο που έχει επιλέξει ο εκδοτικός μας βάζει σε άλλες 
γοητευτικές εποχές των βιβλίων. Δελεαστικό, παραμυθιακό, λυτρωτικό που μπορεί να 
διαβαστεί από μικρούς και μεγάλους.

http://www.thinkfree.gr/?p=104058


Οπισθόφυλλο

Ο μικρός Ερμής, ένα παιδί κεφάτο και δραστήριο, έχει ένα τρομερό ελάττωμα: είναι ένας 
μοναδικός ανεπανάληπτος και αγιάτρευτος ψεύτης! Με τα εξωφρενικά του ψέματα 
αναστατώνει καθημερινά τους κατοίκους του χωριού του. Πείθει τον κουρέα να φυτέψει μια 
τριανταφυλλιά στο κεφάλι του, προτείνει στον φούρναρη να τρώει μυρμήγκια και βάζει τον 
ράφτη να μιλάει με φαντάσματα! Τι θα συμβεί όμως όταν μια μέρα ένα από τα ψέματά του 
βγει πέρα για πέρα αληθινό; Η ζωή του γίνεται άνω κάτω και ο μικρός Ερμής μπλέκει σε 
μια περιπέτεια απίστευτων διαστάσεων!
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