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ΜΙΛΑ!
Εικονογράφηση: Μαρία Παπανδρέου

Μίλα! Είναι στο χέρι μας να μην επιβιώσει η βία.
Μίλα! Μέχρι κάποιος να σε πιστέψει.
Μίλα! Τα συναισθήματα μας δεν κάνουν ποτέ λάθος.
Μίλα!
Δε θα είσαι μόνος σου πια. Μίλα!
Γιατί όχι τώρα; Αρκετά πόνεσες. Μίλα!
Μίλα! Έτσι θα είσαι ελεύθερος και δυνατός!

Μέσα από έναν συγκλονιστικό διάλογο, μια μελανιά προσπαθεί να πείσει ένα αγόρι, τον Λουκιανό, να βρει 
το κουράγιο να μιλήσει για εκείνη… Και να ζήσει δυνατό και ελεύθερο.
Μίλα! Ένα βιβλίο για τη δύναμη της φωνής μας!

Το ΜΙΛΑ! της Βασιλικής Ρουμελιώτου είναι ένα βιβλίο που θα κερδίσει από το ξεφύλλισμά του κιόλας παιδιά 
και γονείς. Κι αυτό γιατί, εκτός από το εξαιρετικό κείμενο της συγγραφέως, οι λέξεις ζωντανεύουν μέσα από 
τις εκπληκτικές εικόνες της εικονογράφου Μαρίας Παπανδρέου. Ένα βιβλίο που στόχο έχει να παρακινήσει 
τα παιδιά να μιλήσουν για το οτιδήποτε τα πιέζει, να μιλήσουν για «τραύματα», να μάθουν για τη δύναμη 
που έχει η φωνή τους και για το δικαίωμα να ζήσουν ελεύθερα και χωρίς φόβο!  

Όπως και με το προηγούμενό της βιβλίο, “Μην πας, φωκάκι!”, η Βασιλική Ρουμελιώτου μας προσφέρει και 
έναν οδηγό για γονείς και εκπαιδευτικούς. Με την πολύτιμη συμβολή των συνεργατών της, οι τελευταίες 
σελίδες του βιβλίου προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες και έξυπνες δραστηριότητες που θα βοηθήσουν 
τους ενήλικες στον αγώνα ενάντια σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης των παιδιών και της αποσιώπησής 
της. 
Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν άνθρωποι χαρούμενοι και ασφαλείς για τον εαυτό τους και για τους 
άλλους. Και οι μελανιές τους να γίνονται μόνο από παιχνίδι...

H Βασιλική Ρουμελιώτου γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής, μητέρα δύο 
υπέροχων κοριτσιών και η συγγραφέας του πολυαγαπημένου των παιδιών “Μην πας, φωκάκι!” σε Ελλάδα, 
Κύπρο και Ισπανία. 
Το βιβλίο επιμελήθηκε ο ψυχοθεραπευτής Γιώργος Στυλιαράς.
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