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Αυτό είναι το βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν όλα κορίτσια 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  8, 2017 ~ CHRISTINAMYPRINCESS  

Πιασάρικος ο τίτλος, αλλά 100% αληθινός! 

Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο που πρέπει να διαβάσουν όλα τα κορίτσια: 

μικρά αλλά και μεγάλα. Κόρες αλλά και μαμάδες! Γιατί και εμείς οι 

μαμάδες έχουμε δικαίωμα να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Άλλωστε η ζωή 

μας δεν τελειώνει από τη στιγμή που γινόμαστε μαμάδες. Ίσα-ίσα, εγώ 

νομίζω ότι τότε ξεκινάει. 

Το βιβλίο «Ιστορίες της καληνύχτας για επαναστάτριες. Η Ζωή 100 

σπουδαίων γυναικών», το ανακάλυψα στο Facebook την άνοιξη και με 

εντυπωσίασε. https://www.facebook.com/rebelgirls/ 

https://christinamyprincess.wordpress.com/
https://christinamyprincess.wordpress.com/2017/12/08/%ce%b1%cf%85%cf%84%cf%8c-%ce%b5%ce%af%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%bf-%ce%b2%ce%b9%ce%b2%ce%bb%ce%af%ce%bf-%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%80%ce%b5%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b2/
https://christinamyprincess.wordpress.com/author/christinamyprincess/
https://www.facebook.com/rebelgirls/
https://christinamyprincess.wordpress.com/


 

Με εντυπωσίασε ο λόγος για τον οποίο τον έγραψαν οι δύο συγγραφείς 

του, ο τρόπος με τον οποίο το έγραψαν, πως το εικονογράφησαν, πως 

κατάφεραν να το τυπώσουν. Όλα όσα έχουν να κάνουν με αυτό το βιβλίο 

με εντυπωσίασαν και περίμενα πως και πως να τυπωθεί και στα 

ελληνικά. Και ευτυχώς τυπώθηκε και μόλις από χθες, 7 Δεκεμβρίου, 

κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 

Ψυχογιός https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1004218/istories

-ths-kalhnyxtas-gia-epanastatries 

https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1004218/istories-ths-kalhnyxtas-gia-epanastatries
https://www.psichogios.gr/site/Books/show/1004218/istories-ths-kalhnyxtas-gia-epanastatries


 

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: Το βιβλίο το έχουν γράψει 

η δημοσιογράφος και επιχειρηματίας Έλενα Φαβίλι και η συγγραφέας και 

σκηνοθέτις Φραντσέσκα Καβάλο, οι οποίες ήθελαν να αλλάξουν την 

ρουτίνα των bedtime stories και να μιλήσουν στα κορίτσια, όχι για 

πριγκίπισσες που περιμένουν τον πρίγκιπα για να τις σώσει, αλλά  για 

αληθινές γυναίκες που πάλεψαν για να κάνουν τα όνειρά τους 

πραγματικότητα. Το 2016 λοιπόν ζήτησαν τη βοήθεια και την οικονομική 



συνδρομή του διαδικτυακού κοινού προκειμένου να καταφέρουν να το 

τυπώσουν. Μόλις σε τρεις εβδομάδες έσπασαν κάθε ρεκόρ και 

κατάφεραν να μαζέψουν τα χρήματα που χρειάζονταν. Το βιβλίο 

υποτίθεται ότι είναι ιδανικό για να το διαβάζεις λίγο πριν κοιμηθείς, 

αλλά εδώ έχω μια μικρή «διαφωνία»: το βιβλίο αυτό είναι ιδανικό για να 

το διαβάζεις με τα παιδιά σου και κατά τη διάρκεια της ημέρας, γιατί 

κάθε ιστορία έχει πολλά πράγματα που μπορείς να συζητήσεις μαζί τους. 



 

Οι ιστορίες του βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, ενώ είναι υπέροχα 

εικονογραφημένες από 60 αναγνωρισμένες εικαστικούς. Είναι δυο μέρες 

τώρα που το διαβάζουμε με τη Χριστίνα και το απολαμβάνουμε εξίσου 

και οι δύο. Στη σελίδες του δεν θα βρεις μόνο γυναίκες που έχουν 

καταξιωθεί στο χώρο των τεχνών των επιστημών και της πολιτικής, 



αλλά και γυναίκες που έχουν γράψει ιστορία σε ανδροκρατούμενους 

κλάδους, όπως η άρση βαρών, η τέχνη του tattoo και η… πειρατεία.  

 



 

 



Μπορεί να ζούμε στο 2017, αλλά μη νομίζεις ότι τα πράγματα είναι 

εύκολα για εμάς τα κορίτσια (μεγάλα και μικρά). Για αυτό καλό είναι τα 

μικρά τουλάχιστον κορίτσια να μαθαίνουν από νωρίς ότι η ζωή είναι 

δική τους και μπορούν να τη ζήσουν στο έπακρο, χωρίς να έχουν φόβο 

και αναστολές για οτιδήποτε θέλουν να φέρουν εις πέρας. Άλλωστε, 

όπως λένε και οι δύο συγγραφείς στο εισαγωγικό τους σημείωμα, είναι 

σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι στη ζωή μας υπάρχουν εμπόδια, αλλά 

αυτά δεν είναι αξεπέραστα. Μια καρδιά με πίστη έχει τη δύναμη να 

αλλάξει τον κόσμο. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να δημιουργήσουμε 

πολλές καρδιές με αυτή ακριβώς την πίστη! 

 



 

Το βιβλίο έχει μεταφραστεί σε 33 γλώσσες, ενώ ήδη έχει κυκλοφορήσει 

και ο 2ος τόμος. 
 


