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ΥΠΠ: Το βιβλίο το πιο κατάλληλο 
εργαλείο για παιδιά  

 

Η παιδική λογοτεχνία είναι, ίσως, το πιο κατάλληλο εργαλείο γα να παρουσιαστούν στα παιδιά 

θέματα ευαίσθητα αλλά και δύσκολα, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, 

Κώστας Καδής, σε χαιρετισμό του στην παρουσίαση του παιδικού εικονογραφημένου βιβλίου 

«Η Σοφία. Μία μέλισσα που της άρεσε να διαβάζει» του Δημήτρη Μπασλάμ από το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

“Η ευρηματική σκέψη των δημιουργών αναδεικνύει στα μάτια των παιδιών δυσνόητες έννοιες 

όπως επιστήμη, μέθοδος, πείραμα, τεκμηρίωση, μέσα από μια ιστορία ικανή να 

απελευθερώσει την δύναμη της φαντασίας τους”, είπε ο Υπουργός Παιδείας, σύμφωνα με 

ανακοίνωση. 

Πρόσθεσε ότι η ηρωίδα του βιβλίου “Η Σοφία. Η μέλισσα που της άρεσε να διαβάζει” “τονίζει 

την αξία της εργασίας αλλά και της συνεργασίας και δίνει έμφαση στη σπουδαιότητα αλλά και 

την αναγκαιότητα που έχει για τον άνθρωπο η ορθή και λογική επίλυση προβλημάτων”. 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, είπε ο κ. Καδής, “να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία 

έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τα απλά πράγματα αλλά και να διαισθάνονται τα 

σύνθετα, κωδικοποιώντας τα με ένα δικό τους μοναδικό τρόπο”. 

Συνεπώς, ως μεγαλύτεροι, συνέχισε, έχουμε υποχρέωση να τους παρέχουμε ποιοτικές 

ευκαιρίες μάθησης, εμπλουτίζοντας πνευματικά τους ορίζοντές τους. 

Ο Υπουργός Παιδείας είπε ότι “το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως εστία παιδείας και φορέας 

εκπαίδευσης, με την έκδοση αυτή, δίνει τη δυνατότητα στα μικρά παιδιά να αντιληφθούν 

συγκεκριμένες και εξειδικευμένες γνώσεις, μέσα από τον μαγικό κόσμο του παραμυθιού”. 
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Ανέφερε πως “η ελκυστική φιγούρα της μέλισσας Σοφίας, της μασκότ του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, προκαλεί με απλό και φιλικό τρόπο το ενδιαφέρον των παιδιών να την 

ακολουθήσουν στην περιδιάβασή της στην Πανεπιστημιούπολη”. 

Σημείωσε, περαιτέρω ότι “η εύστοχη εκφραστική διατύπωση του Δημήτρη Μπασλάμ σε 

συνδυασμό με την εξαίρετη εικονογράφηση του Γιώργου Νικόπουλου έχουν τη δύναμη να 

αγγίξουν την καρδιά και το μυαλό των παιδιών”. 

Καταλήγοντας τόνισε πως “το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στηρίζει και επικροτεί το 

αποτέλεσμα της όλης προσπάθειας”, ευχήθηκε, “το βιβλίο αυτό, το οποίο αναμένεται να 

κυκλοφορήσει στην Κύπρο και στην Ελλάδα, να τύχει της ευρείας αποδοχής και να διαβαστεί 

απ’ όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά” και συνεχάρη τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και τους συνεργάτες του 


