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Εσείς γνωρίζατε, ότι η Κλεοπάτρα είχε ελληνικές ρίζες; 
Η βασίλισσα της Αιγύπτου ήταν η τελευταία της ελληνικής δυναστείας των 
Πτολεμαίων. Αμέ! 
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Θα μου πείτε τώρα, πώς μου ήρθε αυτό, έτσι; 
Διάβασα το «40 μοναδικές Ελληνίδες – Ιστορίες για ατρόμητα κορίτσια» της 
Κατερίνας Σχινά και μεταξύ άλλων συνάντησα και αυτό. 

 

Μεγαλώνοντας, ακούμε ονόματα ανθρώπων, που διαπρέπουν ή έχουν διαπρέψει 
στο παρελθόν, αλλά αρκετές φορές δεν γνωρίζουμε επί της ουσίας, γιατί έχουν 
ξεχωρίσει. 

Το συγκεκριμένο βιβλίο παρουσιάζει 40 από τις μοναδικές Ελληνίδες, που 
αψηφώντας τις δυσκολίες ξεχώρισαν, προσφέροντας στην κοινωνία, στην 
ανθρωπότητα και έγιναν φωτεινοί φάροι για το μέλλον. 

Σαράντα προσωπικότητες από διαφορετικές εποχές και διαφορετικούς χώρους, που 
η κάθε μία έδωσε τη δική της μάχη και άνοιξε το δρόμο για τη συνέχεια. 



Σίγουρα διαβάζοντας αυτό το βιβλίο ένα κορίτσι (ανεξαρτήτου ηλικίας 🙂 ), εμπνέεται 

και καμαρώνει για την εσωτερική δύναμη που έχουμε μέσα μας. 
Αυτό  δεν σημαίνει, ότι δεν μπορεί να εμπνεύσει το ίδιο και ένα αγόρι. 
Εξάλλου για τα δικά μου μάτια, αυτό το βιβλίο αυτό προσπαθεί να αποδείξει. 
Οι άνθρωποι είναι εμπνευσμένοι, δυνατοί και έχουν οράματα ανεξαρτήτως φύλου, 
ηλικίας και καταγωγής. 

Σε μία παρελθούσα κοινωνία, που θεωρούσε τις γυναίκες αδύναμο φύλο και που 
προσπαθούσε να στερήσει βασικά δικαιώματα, τούτα κορίτσια πίστεψαν στα ιδεώδη 
και «θέλω» τους και αγωνίστηκαν με κίνδυνο την ίδια τη ζωή τους. 

 

Όπως ανέφερα και πιο πάνω, διαβάζοντας τα σύντομα βιογραφικά των ατρόμητων 
κοριτσιών, έμαθα πράγματα που δεν γνώριζα, αλλά και πρόσωπα που δεν είχα 
ακούσει ξανά. Το παραδέχομαι. Ντρέπομαι, αλλά το παραδέχομαι. 

Ένιωσα την έμπνευση και αυτή τη δύναμη, αλλά και ευγνώμων, γιατί όλα αυτά τα 
κορίτσια φώτισαν το το δρόμο και της δικής μου ζωής. 
Αγωνίστηκαν για δικαιώματα που απολαμβάνουμε όλες εμείς σήμερα και απέδειξαν, 
ότι κάποιες ιστορίες ζωής είναι πιο συναρπαστικές και πιο αισιόδοξες από τα 
παραμύθια, που έχουν τέλος «Ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα». 
Δυστυχώς το «Κι εμείς καλύτερα» μπορεί να είχε μία άσχημη αφετηρία για εκείνες. 
Μια θυσία που ίσως δεν γνωρίζουν πολλοί. 

Το βιβλίο «Ιστορίες για ατρόμητα κορίτσια – 40 μοναδικές Ελληνίδες» είναι ένα 
βιβλίο που μπορεί να διαβάσει κάποιος από την ηλικία των 7 ετών. 
Δεν θα το χαρακτήριζα παιδικό βιβλίο, αλλά  ένα βιβλίο που μπορεί να διαβαστεί 
εύκολα και ευχάριστα και από παιδιά αυτής της ηλικίας. 
Οι όμορφες εικονογραφήσεις από τους Κλαίρη Γεωργέλη, Μυρτώ Δεληβοριά, Νέαρχο 
Ντάσκα, Σάντρα Ελευθερίου, Κώστα Θεοχάρη, Μιχάλη Καζάζη, Ναταλία 
Καπατσούλια, Μαρία Μπαχά, Πέτρο Μπουλούμπαση, Νέασο Ντάσκα, Αχιλλέα Ραζή, 
Ίριδα Σαμαρτζή, Ντανιέλα Σταματιάδη, Μαργαρίτα Τζαννέτου, Φωτεινή Τίκκου, Σοφία 
Τουλιάτου, Κατερίνα Χαδουλού το κάνουν ακόμη πιο ενδιαφέρον, αφού σε κάθε 
προσωπικότητα υπάρχει η διαφορετική εικαστική προσέγγιση του καλλιτέχνη. 



Βρίσκω ότι είναι από εκείνα τα βιβλία, που προσφέρεται για κοινές αναγνώσεις 
γονέων – παιδιών. 
Επιστήμονες, καλλιτέχνιδες, συγγραφείς, αγωνίστριες της ελευθερίας, αθλήτριες, 
πολιτικοί, όπως η Καλλιπάτειρα, Υπατία, Μπουμπουλίνα, Πηνελόπη Δέλτα, Μελίνα 
Μερκούρη, Μαρία Κάλλας, Αμαλία Κουτσούρη- Φλέμινγκ, Κατίνα Παξινού κ.α. 
Αλήθεια όταν το διάβαζα στάθηκα σε ονόματα τα οποία δεν γνώριζα, όπως της 
Ρόζας Ιμβριώτη αλλά και σε ιστορίες που δεν γνώριζα, όπως αυτή της Κατίνας 
Παξινού. 
Μην σας κουράζω όμως περισσότερο. 
Είναι ένα βιβλίο γνώσης – έμπνευσης και πολύ χαίρομαι που το έχουμε στη 
βιβλιοθήκη μας. 

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος και μπορείτε να ξεφυλλίσετε τις 
πρώτες σελίδες του βιβλίου εδώ : «Ιστορίες για ατρόμητα κορίτσια» 

Μαμά Μαμαδοπούλου 
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