
 

 

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Κι εμείς καλύτερα - Αγγέλου Άγγελος & Σίνη Έμη 

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022   

 

Kαλέ, κοιμόμαστε, πώς δεν κοιμόμαστε; Απλώς για να γίνει αυτό πρέπει απαραιτήτως να 

μας διαβάσει η μαμά μας ένα παραμύθι. Ή μάλλον δυο. Ή πέντε… ακόμα καλύτερα! Με 

εφτά, πάντως, κοιμόμαστε εμείς καλά κι εσείς καλύτερα! Και αν και μερικές φορές με τη 

Λένα, όπως όλα τα αδέλφια, διαφωνούμε –και ρίχνουμε και κανέναν τσακωμό- σε αυτό 

συμφωνούμε απόλυτα! 

Ένα βιβλίο γεμάτο περιπέτεια που ανάλογα τη περίσταση θα σε ταξιδέψει. 

Αν μιλάμε για ναυτικούς θα ταξιδέψουμε σε θάλασσες και σε κάποιο           νησί. 

 

 

https://pygolampidastoxorio.blogspot.com/search/label/%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%9F%CE%A3%CE%95%CE%99%CE%A3%20%CE%A0%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%94%CE%9F%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%9B%CE%9F%CE%A3


Μια φορά κι έναν καιρό, σε ένα μικρό σπίτι ζούσαν δυο αδέρφια, ο Πάνος και η Λένα. Ένα 

μεσημέρι, σχεδόν μεσάνυχτα, ο Πάνος ξύπνησε τη Λένα. Η Λένα άνοιξε το ένα μάτι, έπειτα 

το άλλο και μετά τα έκλεισε και τα δυο μαζί. Και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! 

 

 

 

 

Έχετε δίκιο, δε γίνεται να τελειώσει τόσο γρήγορα ένα παραμύθι. Ακόμα δεν άρχισε. 

«Ξύπνα σου λέω, Λένα. Βιάσου. Πρέπει να φύγουμε!». Τα παιδιά κατέβηκαν τρέχοντας τις 

σκάλες, βγήκαν από το σπίτι κι έφτασαν στον προορισμό τους. Κι όταν έφτασαν στον 

προορισμό τους… ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! Αλλά δεν μάθαμε πού πήγαν, δεν 

μπορεί να τελειώσει έτσι το παραμύθι! Πάμε ξανά. Πήγαν σε ένα όμορφο και κατακόκκινο 

δάσος. Όλα τους φαίνονταν τρομακτικά γύρω τους, γι’ αυτό καλύτερα να ζήσουν αυτοί καλά 

κι εμείς καλύτερα. Και τι; Δεν προχώρησαν πιο πέρα; Δεν συνάντησαν κανέναν; Δεν 

διέσχισαν με μια βάρκα κάποια λίμνη; Δεν μπήκαν σε κάποια σπηλιά; Δεν συνάντησαν 

παράξενους κατοίκους που τους έλεγαν ας πούμε Πανολεναμάγιας; Δεν έγινε τίποτε άλλο 

και ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα; Ε, δεν νομίζω… Έγιναν πολλά! 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/--HxXyBz3ey0/YwgJvzsnJ6I/AAAAAAAAJhU/Fg3qskYmICMH5pmoESFNy8l8v7HSHQQCwCNcBGAsYHQ/s1600/1661471152430247-1.png


 

 

Το επιτυχημένο καλλιτεχνικό δίδυμο του Άγγελου Αγγέλου και της Έμης Σίνη και ο 

εικονογράφος Πέτρος Χριστούλιας δημιουργούν ένα υπέροχο γεμάτο νόημα παραμύθι που 

ιχνηλατεί τη φύση των παραμυθιών και τη δύναμη της φαντασίας. 

Κυκλοφορεί στις εκδόσεις Παπαδόπουλος 
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