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Αναρτήθηκε από τον/την mirelen2 Ιουνίου, 2020 

Δημοσιεύθηκε στην ΒΙΒΛΙΑ 

Ετικέτες: childrens book, gender equality, παιδικό βιβλίο, Πανίδου, εκδόσεις 

Παπαδόπουλος, ισότητα των φύλων 

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να μεγαλώνει σε ένα υγιές και ασφαλές 

περιβάλλον, να μην στερείται την μόρφωσή του και να έχει την ευκαιρία να 
αξιοποιήσει τις δυνατότητές του. Η παιδική σειρά βιβλίων των 

εκδόσεων Παπαδόπουλος έχει δείξει και στο παρελθόν μεγάλη ευαισθησία 

σε αυτά τα θέματα. 

Και, μάλιστα, πάλι με ένα βιβλίο της Σοφίας Πανίδου, το «Ζάχρα και 

Νικόλας» (έχω γράψει για αυτό το βιβλίο εδώ). 

https://minimarketgreece.com/author/mirelen/
https://minimarketgreece.com/2020/06/02/paizoume/
https://minimarketgreece.com/category/%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%b9%ce%b1/
https://minimarketgreece.com/tag/childrens-book/
https://minimarketgreece.com/tag/gender-equality/
https://minimarketgreece.com/tag/%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%bf/
https://minimarketgreece.com/tag/%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%af%ce%b4%ce%bf%cf%85/
https://minimarketgreece.com/tag/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82/
https://minimarketgreece.com/tag/%ce%b5%ce%ba%ce%b4%cf%8c%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b1%ce%b4%cf%8c%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%bf%cf%82/
https://minimarketgreece.com/tag/%ce%b9%cf%83%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%86%cf%8d%ce%bb%cf%89%ce%bd/
https://minimarketgreece.com/2018/12/12/zaxra-kai-nikolas/
https://minimarketgreece.com/2018/12/12/zaxra-kai-nikolas/
https://minimarketgreece.com/2018/12/12/zaxra-kai-nikolas/


 

Έτσι, επανέρχονται με μια νέα παιδική έκδοση, το «Παίζουμε;», σε κείμενο 
της Σοφίας Πανίδου και εικονογράφηση της Ντανιέλας Σταματιάδη, που 

έρχεται να διαλύσει τις άκαμπτες στερεοτυπικές έννοιες που μαθαίνουμε 
από νεαρή ηλικία για το τι σημαίνει να είσαι αγόρι και τι σημαίνει να είσαι 
κορίτσι. Αυτό είναι ένα βιβλίο για ισχυρά κορίτσια και ευαίσθητα αγόρια, 

για παιδιά που τολμούν να είναι διαφορετικά! Το απήλαυσα! 

http://mikk.ro/CNsL


Όταν το διάβασα για πρώτη φορά, σκέφτηκα ότι, εν έτει 2020, οι 
περισσότεροι γονείς (θέλουν να) μεγαλώνουν, πλέον, τα αγόρια και τα 

κορίτσια τους ισότιμα, όμως τα ίδια τα παιδιά απορροφούν τα στερεότυπα 
των φύλων από πολύ νωρίς. Έρευνες δείχνουν ότι αυτό συμβαίνει ήδη από 

την ηλικία των 3 χρόνων. Αυτά τα «φωτεινά» παιδικά βιβλία είναι η λύση! 

Στην ιστορία αυτή, στο «Παίζουμε;», ένας εξωγήινος (ο μόνος που δεν θα 
γνώριζε τη βαθιά ριζωμένη προκατάληψη για τα φύλα πάνω σε αυτόν τον 

πλανήτη) έρχεται για επίσκεψη στη γη μας και θέλει να παίξει! Όμως τα 
παιδιά της γειτονιάς θέλουν πρώτα να ξεκαθαρίσουν το αν είναι αγόρι ή 

κορίτσι. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να του προτείνουν 

τα κατάλληλα παιχνίδια. 

Ένα αγόρι ποτέ δεν κλαίει, τα κορίτσια παίζουν πάντα πιο ήσυχα, δεν θα δεις 
ποτέ αγόρι να παίζει σκοινάκι και κανένα κορίτσι δεν θέλει να λερώνεται. 
Ευτυχώς, η πραγματικότητα που βλέπει ο εξωγήινος διαψεύδει τα ίδια τα 

λεγόμενα των παιδιών. Και στο τέλος, όλα τα παιδιά, μαζί και ευτυχισμένα, 

απλώς παίζουν. 

Στο «Παίζουμε;», η υπέροχη εικονογράφηση της Ντανιέλας Σταματιάδη (τα 
ανθρωπάκια της μου θύμισαν ιαπωνικά manga και λάτρεψα τα μοτίβα των 
ρούχων τους) απλώνεται σε όλες τις σελίδες του βιβλίου, ακολουθώντας 

τον, γεμάτο απορία, εξωγήινο Πυξ στις μικρές γωνιές παιχνιδιού που έχουν 

στήσει τα παιδιά. 

Η ισότητα των φύλων είναι ζωτικής σημασίας για έναν δίκαιο κόσμο. Με τη 
βοήθεια βιβλίων σαν το «Παίζουμε;» της Σοφίας Πανίδου, τα παιδιά θα 
μάθουν ότι είμαστε περισσότεροι ίδιοι, παρά διαφορετικοί. Και καθώς 

μεγαλώνουν και ενηλικιώνονται, είναι σημαντικό να ακολουθούν τα πάθη 
τους και να μην αφήνουν ποτέ τα στερεότυπα του φύλου να περιορίζουν τις 

επιλογές τους. 

Μπορείτε να κερδίσετε ένα αντίτυπο του βιβλίου «Παίζουμε;» της Σοφίας 

Πανίδου, σε εικονογράφηση της Ντανιέλας Σταματιάδου που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Θα χρειαστεί να βρείτε τον δρόμο για 
το Facebook page του Mini Market Greece, να διαβάσετε τους όρους στο 

καρφιτσωμένο ποστ και να πάρετε μέρος. Αν οι διαγωνισμοί δεν είναι το 
καλύτερό σας, τότε μπορείτε να αγοράσετε το βιβλίο εδώ. Με κάποιον 

τρόπο, όμως, αυτό το βιβλίο θα πρέπει να φτάσει στα χέρια σας και στα 

http://mikk.ro/CNsL
http://mikk.ro/CNsL
http://mikk.ro/CNsL
http://mikk.ro/CNsL
https://www.facebook.com/MiniMarketGreece/
http://mikk.ro/CNsL


χέρια των παιδιών σας, έτσι ώστε μαζί με τον εξωγήινο να αναφωνείτε 

απορημένα «Μα…..» κάθε φορά που το βιβλίο «σπάει» ένα στερεότυπο. 

 



 

 

 

 

Συνέχεια στη σελίδα του βιβλίου: https://bit.ly/2U6Okyw  

https://bit.ly/2U6Okyw

