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Σήμερα θέλω να σας μιλήσω για 3 βιβλία που ξεχωρίσαμε κι έχουν σχέση με τα δικαιώματα των
παιδιών. Μερικές φορές αναρωτιέμαι για ποιο λόγο υπάρχει ανάγκη να τονίζουμε τα δικαιώματα των
παιδιών.  Κι  όμως,  φαίνεται  ότι  υπάρχει  αυτή  η  ανάγκη  αφού  τα  δικαιώματα  των  παιδιών
καταπατούνται συστηματικά σε όλο τον κόσμο! Ας φροντίσουμε λοιπόν να μάθουμε στα παιδιά μας
από όταν είναι μικρά ποια είναι τα δικαιώματα τους (τα αυτονόητα δηλαδή)!
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Ένας καλύτερος κόσμος: τα δικαιώματα του παιδιού

Το  βιβλίο  αυτό  περιλαμβάνει  τις  10  αρχές  της  Διακήρυξης  για  τα  Δικαιώματα  του  Παιδιού  που
υιοθέτησαν τα Ηνωμένα Έθνη το 1959. Αρχές που προσωπικά θεωρώ αυτονόητες όπως:

–“Τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν δικαίωμα στην ισότητα, χωρίς διακρίσεις με βάση τη φυλή, το
φύλο, το οικονομικό επίπεδο, τη θρησκεία ή την εθνικότητα”



-“Τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν δικαίωμα στην κατανόηση και την αγάπη των γονιών τους και της
κοινωνίας”

-“Τα  αγόρια  και  τα  κορίτσια  έχουν  δικαίωμα  στην  προστασία  ενάντια  σε  οποιασδήποτε  μορφής
εγκατάλειψη, βαναυσότητα και εκμετάλλευση”

Οι παραπάνω αρχές κι άλλες 7 ακόμα συγκεντρώνονται σε αυτό το υπέροχο βιβλίο των Εκδόσεων
Παπαδόπουλος και απεικονίζονται με εξαιρετικές πολύχρωμες εικονογραφήσεις από δέκα από τους
καλύτερους εικονογράφους της εποχής μας!

Εκδότης: Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο

Εικονογράφηση: Adolfo Serra (σ. 8), Ester García (σ. 10), Elena Odriozola (σ. 12), Marco Somà (σ.
14), Violeta Lópiz (σ. 18), Marta Altés (σ. 20), Riki Blanco (σ. 22), Iban Barrenetxea (σ. 24) και Guridi
(σ. 26) και Jacobo Muñiz (εξώφυλλο)

Μετάφραση: Κλεοπάτρα Ελαιοτριβιάρη

Σελίδες: 32

Ηλικία: 5+



Μόνο αν θέλω

Η  Έλλη  είναι  ένα  μικρό  κι  αξιαγάπητο  κοριτσάκι  που  χαίρεται  να  βρίσκεται  στην  αγκαλιά  της
δασκάλας της, του μπαμπά και της μαμάς της. Όμως δεν απολαμβάνει καθόλου τις σφιχτές αγκαλιές
και  τα σαλιωμένα φιλιά  της  θείας  Μαίρης.  Και  στις  οικογενειακές  συγκεντρώσεις  δεν  της  αρέσει
καθόλου που όλοι  την χαϊδεύουν στα μαλλιά,  την αγκαλιάζουν και  της δίνουν φιλιά  χωρίς να τη
ρωτάνε!

Θα ήθελε  να είναι  όπως τα αγάλματα στο Μουσείο της  Ακρόπολης που έχουν μπροστά τους  μια
επιγραφή “Μην αγγίζετε” κι όλοι να την ρωτάνε πριν την αγκαλιάσουν και τη φιλήσουν. Άλλωστε έχει
δικαίωμα να αφήνει τους μεγάλους να την αγκαλιάσουν ή να την φιλήσουν μόνο όταν θέλει, έτσι δεν
είναι;

Το βιβλίο  “Μόνο αν θέλω” των  εκδόσεων Μίνωας περιγράφει  αυτό ακριβώς που αισθάνονται τα
παιδιά όταν χωρίς να τα ρωτήσουμε οι μεγάλοι αρχίζουμε να τους τσιμπάμε τα μάγουλα, να τα φιλάμε
ή να τα ζουλάμε. Όμως το σώμα τους είναι μόνο δικό τους κι αυτό οφείλουμε να τους το μάθουμε από
πολύ μικρά! Η εικονογράφηση του βιβλίου είναι έξυπνη, ακριβής, με ωραία χρώματα και σχέδια και
μας άρεσε πολύ!

Εκδότης: Μίνωας

Συγγραφέας: Αλεξάνδρου Γιώτα

Εικονογράφηση: Σάντρα Ελευθερίου

Σελίδες: 32
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Ηλικία: 3+

Imagine

Το ομότιτλο τραγούδι του  Τζον Λένον είναι σε όλους μας γνωστό καθώς αποτελεί ουσιαστικά μια
έκκληση για ένα κόσμο ειρηνικό που κάθε παιδί έχει δικαίωμα να ζήσει και να ονειρευτεί.

Το  βιβλίο  Imagine  με  την  υπέροχη,  τρυφερή  εικονογράφησή  του,  αναγράφει  τους  στίχους  του
τραγουδιού στα αγγλικά αλλά και  στα ελληνικά,  σε μετάφραση του Φοίβου Δεληβοριά.  Είναι ένα
καταπληκτικό βιβλίο που τολμάει  να ονειρευτεί  την ειρήνη και  να μεταφέρει  το όραμα αυτό στις
καρδιές των παιδιών.

Εκδότης: Μίνωας 

Συγγραφέας: Τζον Λένον

Εικονογράφηση: Ζαν Ζουλιέν

Σελίδες: 40

Πρόλογος: Γιόκο Όνο Λένον

Ας  ονειρευτούμε λοιπόν όλα τα  παιδιά  της  γης  να  ζουν σε  έναν κόσμο ειρηνικό!  Το δικαιούνται
άλλωστε!

Καλό διάβασμα!

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://goo.gl/a5p5iw  
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