
 

Κάθε μέρα και ένα μαγικό ταξίδι 

 

Η κάθε μέρα είναι διαφορετική, η κάθε μέρα είναι ένα φανταστικό ταξίδι στον 

μαγικό κόσμο του βιβλίου. Καλλιεργήστε στα παιδιά σας την αγάπη για τα βιβλία 
και μόνο όφελος θα έχουν στην ζωή τους. Νέες βιβλιοπροτάσεις από 
τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος με τον αγαπημένο Λύκο Ζαχαρία που πάει στο 

διάστημα και «Έναν καλύτερος κόσμο» για να μάθουν τα παιδιά τα 
δικαιώματά τους. 

Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να πάει στο διάστημα 

https://www.facebook.com/epbooks.gr/
https://www.epbooks.gr/product/101705/%CE%BF-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
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https://www.epbooks.gr/product/101705/%CE%BF-%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CF%83-%CE%B6%CE%B1%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B5%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1


Νέο βιβλίο με υπέροχη εικονογράφηση και πολύ αστείο κείμενο, στην 
αγαπημένη σειρά με πρωταγωνιστή τον γλυκό, τρυφερό, ανατρεπτικό λύκο… 

Ζαχαρία! 

Μια νύχτα, ο λύκος Ζαχαρίας ξυπνάει από ένα μεγάλο ΜΠΑΜ! Ένα 
διαστημόπλοιο μόλις προσγειώθηκε στον κήπο του! Μα, υπάρχουν εξωγήινοι; 

Κάπου εκεί έξω, κάποιοι χρειάζονται τον Ζαχαρία για μια… πολύ ασυνήθιστη 
αποστολή! 

Το βιβλίο περιλαμβάνει και έναν απλό χάρτη με τους πλανήτες του ηλιακού μας 

συστήματος για μελέτη παρέα με τον λύκο Ζαχαρία. 

Μια διασκεδαστική περιπέτεια του λύκου Ζαχαρία που συνδυάζει το γέλιο και τη 
φαντασία με την αστρονομία! 

H συγγραφέας 

Η Οριάν Λαλμάντ είναι Γαλλίδα. Γεννήθηκε το 1972 και ζει στο Ντινάρ της 
Βρετάνης, με τον σύζυγο και τα τέσσερα παιδιά της. Λατρεύει το γράψιμο και τις 

ιστορίες, και μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ των βιβλίων και της οργάνωσης 
εκδηλώσεων σε παιδικές βιβλιοθήκες. 

ΕΝΑΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

Τα δικαιώματα του παιδιού 
Το 1959, τα Ηνωμένα Έθνη υιοθέτησαν τη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού που περιλαμβάνει δέκα αρχές. Το 2018 οι Εκδόσεις Παπαδόπουλος 

κυκλοφορούν το βιβλίο Ένας καλύτερος κόσμος που αποτελεί την 
εικονογραφημένη εκδοχή της εν λόγω διακήρυξης. 

Δέκα γνωστοί, Ισπανόφωνοι εικονογράφοι αναλαμβάνουν να αναπαραστήσουν 
την ουσία και τα μηνύματα της διακήρυξης. Ένας εικονογράφος για κάθε 
Δικαίωμα. Όλοι μαζί διαμορφώνουν την πιο πολύχρωμη και ευφάνταστη 

διακήρυξη που έγινε ποτέ! 

Αν διαβάσει κανείς τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, η απλότητά τους θα του 
προκαλέσει έκπληξη, σε βαθμό που μπορεί να αναρωτηθεί αν υπάρχει όντως 

ανάγκη αυτές οι τόσο λογικές και προφανείς ιδέες να συγκεντρώνονται και να 
διαφυλάσσονται μέσω μιας διεθνούς συνθήκης. ∆υστυχώς όμως, η 
πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που 

αφορούν τα παιδιά καταπατώνται συστηματικά σε όλο τον κόσμο. Το να 
γνωρίζουν τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
τους, όπως και οι συγγενείς τους, η κοινωνία και οι κυβερνήσεις, θα συμβάλει 

στην αποκατάσταση μιας αξιοπρέπειας που πολλές φορές οι ενήλικοι 
προσβάλλουν επειδή θεωρούν τα παιδιά πιο αδύναμα άτομα. 

Αυτός είναι και ο λόγος που το βιβλίο Ένας καλύτερος κόσμος αξίζει μια θέση σε 

κάθε παιδική βιβλιοθήκη και αποτελεί εξαιρετικό εκπαιδευτικό υλικό. 

Μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού: 

Η Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού που υιοθέτησαν τα Ηνωμένα Έθνη 
το 1959 αποτελεί την εκτενή έκδοση της προηγούμενης διακήρυξης του 1946 

https://www.epbooks.gr/product/101738/%CE%B5%CE%BD%CE%B1%CF%83-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CE%BF%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%83


που με τη σειρά της είχε αποτελέσει την αναθεωρημένη έκδοση της αρχικής 
Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, γνωστή και ως Διακήρυξη της 

Γενεύης που είχε υιοθετήσει η Κοινωνία των Εθνών το 1924. Στον πρόλογο της 
Διακήρυξης του 1959 αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«Επειδή το παιδί έχει ανάγκη, λόγω της φυσικής και πνευματικής του 

ανωριμότητας, από ιδιαίτερη προφύλαξη και φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης 
και της κατάλληλης νομικής προστασίας, τόσο πριν όσο και μετά τη γέννησή 
του. 

[…] Επειδή η ανθρωπότητα οφείλει στο παιδί ό,τι καλύτερο έχει να δώσει. 
Για αυτό τώρα η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Προβαίνει σε αυτή τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού για να μπορεί το 

παιδί να ζήσει ευτυχισμένο τα παιδικά του χρόνια και να απολαμβάνει, για το 
δικό του καλό και το καλό της κοινωνίας, τα δικαιώματα που περιέχονται στη 
Διακήρυξη». 

Οι δέκα αρχές της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1959 
αποτέλεσαν τον κεντρικό άξονα στον οποίο βασίστηκε η σύνταξη της Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ) το 1989. Η ΣΠΔ περιλαμβάνει 54 άρθρα 

και είναι το πρώτο δεσμευτικό νομικό έγγραφο που αναγνωρίζει τα παιδιά, 
αγόρια και κορίτσια, ως κοινωνικούς παράγοντες και ενεργούς κατόχους 
δικαιωμάτων. 

Οι εικονογράφοι του βιβλίου Ένας καλύτερος κόσμος 
Ο Jacobo Muñiz επιμελήθηκε την εικονογράφηση της σελίδας 16 που αποτελεί 

και το εξώφυλλο του βιβλίου. 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). 

της Έφης Αργυροπούλου 
Δημοσιογράφος, αρθρογράφος, συγγραφέας και blogger του Working 
Moms. 
 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου Ο λύκος Ζαχαρίας θέλει να πάει στο διάστημα: 
https://goo.gl/UFUSxr 

 

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