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Θα μπορούσα να το λέω εγώ αυτό.

Από μικρή ονειρεύομαι με τα μάτια ανοιχτά.

Νομίζω, ότι έτσι καταφέρνω να περνάω τις δυσκολίες και να ελίσσομαι σε στενάχωρες 
καταστάσεις.

Γι’αυτό και είναι σχεδόν σίγουρο, ότι ο ήρωας της ιστορίας του βιβλίου, “Ονειρεύομαι με 
μάτια ανοιχτά” της Φραντζέσκας Αλεξοπούλου-Πετράκη θα μπορούσε να είναι φίλος 
μου.

Ο Ανδρέας είναι ένα αισιόδοξο και θετικό παιδί και καταφέρνει, να αντιμετωπίζει κάθε 
εκνευριστική κατάσταση μέσα στη μέρα του, αφήνοντας τη φαντασία του ελεύθερη, 
δημιουργώντας σενάρια και κάνοντας όνειρα με μάτια ανοιχτά.

Κάποιες φορές καταφέρνει να παρασύρει και τους δικούς του κι έτσι όλα γίνονται πιο 
διασκεδαστικά.

Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί που ένα κοριτσάκι, που στη δική του φαντασία είναι μια μικρή
χαριτωμένη πριγκίπισσα. Νομίζει ότι είναι λίγο ακατάδεκτη και γι’αυτό θα τραβήξει την 
προσοχή του μικρού Ανδρέα. Τα πράγματα όμως δεν είναι πάντα όπως φαίνονται.



Ο μικρός ήρωας είναι ευρηματικός και θα βρει τρόπο να παρασύρει και εκείνη στο όνειρό 
του και να την κάνει να χαμογελάσει.

Μέσα από την ιστορία φαίνεται, ότι τα παιδιά με τον αυθορμητισμό τους και την αλήθεια 
τους κερδίζουν το διαφορετικό, που μπορεί να έχουν οι συνομήλικοι και όχι μόνο.

Το λευκό μπαστουνάκι που δείχνει το δρόμο στη  μικρή πριγκίπισσα δεν θα είναι 
απαραίτητο, όταν εκείνη θα έχει δίπλα της το μικρό Ανδρέα. Εκείνος θα την οδηγεί και θα 
την κάνει να βλέπει μέσα από τις δικές του περιγραφές, τη δική του φαντασία που ζει 
όνειρα με τα μάτια ανοιχτά. Που βλέπει με τα μάτια της ψυχής, όπως κι εκείνη. 

Το παιδικό βιβλίο “Ονειρεύομαι με μάτια ανοιχτά” της Φραντζέσκας Αλεξοπούλου-
Πετράκη είναι ένα  βιβλίο γεμάτο ευαισθησία και αισιοδοξία με μια υπέροχη 
εικονογράφηση από την Ελίζα Βαβούρη. Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος 
και απευθύνεται σε παιδιά άνω των 4 ετών.

Ένας γλυκός τρόπος για να ξεκινήσουμε συζητήσεις για τη συμπεριφορά μας απέναντι σε 
ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εμάς κι έχουν κάποιες ειδικές ανάγκες. Όταν 
μαθαίνουμε από μικρή ηλικία να σεβόμαστε την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την όποια 
διαφορετικότητα, όλα μπορούν να φαντάζουν πιο αισιόδοξα. Εξάλλου όλοι είμαστε 
διαφορετικοί. 
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