
Η ιστορία του παπουτσωμένου γάτου είναι γνωστή 

σε όλους. Τι γίνεται όμως όταν ένας γάτος 

που δεν είναι σαν τους άλλους παπουτσωμένους 

γάτους συναντά στην αυλή την Πέπη, 

μια γάτα που ήταν πάντα καθωσπρέπει ; 

Άραγε θα ζήσουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα;
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QR code
Μια φορά κι έναν καιρό... δηλαδή χτες ή σήμερα ή και αύριο...
Νάνοι και νεράιδες, δράκοι, μάγισσες και βασιλιάδες πάνε κι 
έρχονται ανάμεσα στα παραμύθια και στην αλήθεια. Δρόμο 
παίρνουν και δρόμο αφήνουν, φτάνουν στις άκρες του κόσμου 
κι ύστερα πάλι γυρίζουν πίσω. Και τέλος ζούνε και ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ 
αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!
  Για παιδιά μικρά με μεγάλη φαντασία και για νέους γονείς 
με πολλή όρεξη! Ιστορίες που διαβάζονται μέσα σε δέκα 
λεπτά! 
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ια φορά κι έναν καιρό 

–ό,τι μου είπαν θα σας πω–

ήταν η γατούλα η Πέπη 

κι ήταν πάντα καθωσπρέπει. 

Πρόσεχε το ντύσιμό της, 

τα μαλλιά, το πρόσωπό της, 

φόραγε ψηλά τακούνια 

κι είχε απ’ αυτά μιλιούνια.

Είχε και καπέλα χίλια 

και πολύχρωμα στολίδια, 

όμορφα πολύ ντυνόταν 

κι όλο περηφανευόταν.



Ήταν όμορφη, τσαχπίνα, 

φινετσάτη σινιορίνα,

γελαστή, καλοσυνάτη, 

αξιολάτρευτη, κεφάτη.

Να σας πω τι άλλο μου είπαν 

δύο γάτες που την είδαν; 

Μου είπαν: «Είναι δυνατόν; 

Μία γάτα με κραγιόν;

Πώς μπορεί και σκαρφαλώνει;

Κοίτα την πώς καμαρώνει!».



Μα η Πέπη περπατούσε 

και τα λούσα της φορούσε,

ώσπου ακούει μια φωνούλα: 

«Νιάου, νιάου, βρε γατούλα».

Το κεφάλι της γυρίζει, 

απορεί και γουργουρίζει.

Βλέπει μπρος της έναν γάτο, 

όμορφο, καλοσυνάτο.

Κόκκινες φορούσε μπότες, 

που θα ζήλευαν κι οι ιππότες. 
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