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Το βιβλίο: Δύο όψεις μιας ιστορίας σε ένα βιβλίο. Η διάσημη ιστορία της 
Σταχτοπούτας, όπως την Ζουρου, αλλά και η ιστορία… αλλιώς, ιδωμένη από 
µια άλλη οπτική γωνία. 

Ήταν τελικά αυτός ο πρίγκιπας τόσο ιδανικός όσο φαινόταν; Σαν πολύ 
παραμύθι δεν φαίνεται το... παραμύθι; Ποια ήταν πραγματικά η καλή 
νεράιδα και τι σημαντικό ρόλο έπαιξε στην ιστορία; Υπάρχει ζωή μετά το 
«ζήσαμε εμείς καλά κι αυτοί καλύτερα»;  

Μετά την περιπέτειά του στο δάσος με την «Σκουφοκοκκινίτσα», ο δαιμόνιος 
ρεπόρτερ Φάνης ο Μπούφος έρχεται ξανά, αποφασισμένος να ανακαλύψει τι 
κρύβεται πίσω από τις λέξεις του γνωστού παραμυθιού. 
 



Ένα βιβλίο που μιλάει για τη κυνήγι του ανεκπλήρωτου, τη μαγεία της 
αγάπης και τη δύναμη της θέλησης. Ένα εργαλείο για γονείς και 
εκπαιδευτικούς που μαθαίνει στα παιδιά να έχουν αυτοπεποίθηση και να 
μην περιμένουν από τους άλλους μαγικές λύσεις, γιατί η μαγεία που 
χρειάζονται βρίσκεται μέσα τους. 

Γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά και δυο όψεις τα νομίσματα… 
 
Είπαν για το βιβλίο:  
 
«Η ευτυχία δεν είναι θέμα αποκτημάτων ή περιστάσεων· αυτά δεν 
μπορούν να µας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους. Και η Σταχτοπούτα 
της Ροζ Πολιτείας µε τα χαρούμενα όνειρα το γνωρίζει πολύ καλά αυτό. 
Σειρά σου τώρα να το ανακαλύψεις στη δική σου ζωή».  
 
Πόλκα Χατζηιωάννου-Σταθοπούλου, εκπαιδευτικός 
 
 
«Η συγγραφέας καταφέρνει –µε τη βοήθεια και πάλι του δαιμόνιου 
ρεπόρτερ Φάνη– να απομυθοποιήσει την ιστορία της Σταχτοπούτας και να 
αποκαλύψει µια πιο αντικειμενική, βοηθητική και διδακτική πλευρά της 
ιστορίας· την πλευρά που πολλές μητέρες προσπαθούν και επιθυμούν να 
διδάξουν στα κορίτσια τους καθώς μεγαλώνουν. Το διδακτικό κομμάτι της 
ιστορίας είναι πως για να ζήσουμε ευτυχισμένοι και πλήρεις στη ζωή µας 



χρειάζεται να βασιστούμε στις προσωπικές µας δυνάμεις και ικανότητες, και 
όχι να είμαστε δέσμιοι των άλλων. Πρώτα χρειάζεται να ανακαλύψουμε την 
ανεξαρτησία µας και να βρούμε την αυτοπεποίθησή µας, όπως τελικά κάνει η 
Σταχτοπούτα, και μετά να αναζητήσουμε τον σύντροφο και την οικογενειακή 
ζωή.» 
 
Σοφία Αντύπα, ψυχολόγος 
 
 
Θέματα:  
Ένα βιβλίο για τη δύναμη της θέλησης και την πίστη στον εαυτό µας! 

Κοινό: Για παιδιά από 4άρων ετών.  
 
 


