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Το πρωτότυπο αυτό παιδικό βιβλίο «Η Φανταστική Φοίβη κάνει Φίλους»,
απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού

Με μεγάλη επιτυχία και πλήθος κόσμου παρουσιάστηκε και επίσημα στο κοινό το
βιβλίο της Χριστιάνας Γραμματικούδη-Κώνστα, με τίτλο «Η Φανταστική Φοίβη
Κάνει

Φίλους»,

από

τις

εκδόσεις

iWrite,

το

Σάββατο

30

Νοεμβρίου

στη

Θεσσαλονίκη.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο τέως δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Χριστόδουλος Οικονομίδης
που μίλησε για τη συγγραφέα ενώ η ίδια, Χριστιάνα Γραμματικούδη-Κώνστα,
ανέλυσε πώς έγραψε το βιβλίο και το κεντρικό μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει.
Μητέρα δύο μικρών παιδιών δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα που μπορεί
να αντιμετωπίσουν στην καθημερινότητά τους, ενώ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν
η συμβολή όλων των ομιλητών.
Η συγγραφέας και διδάσκουσα δημιουργικής γραφής, δημιουργός του εργαστηρίου
συγγραφής Imaginarium, Ευλαμπία Τσιρέλη, μίλησε για την πορεία συγγραφής ενός
παιδικού βιβλίου και ανέλυσε τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ώστε να
ανταποκρίνεται σε ομάδες ηλικιών αλλά και στα σύγχρονα θέματα της κοινωνίας
μας. Πολύ ουσιαστική ήταν και η συμβολή της κλινικής γλωσσολόγου και
υπεύθυνης των Κέντρων Λόγου και Μάθησης Plasis World, κ. Εβίτας Ζιούδρου, που
μίλησε για τις ευαισθησίες των παιδιών στην πορεία ένταξής τους στο σχολικό και
κοινωνικό σύνολο. Η θεατρολόγος και εκπαιδευτικός, Χρυσάνθη Βουδούρη,
αφηγήθηκε κομμάτια του βιβλίου με έναν μοναδικό τρόπο και επιβεβαίωσε

προβλήματα και συμπεριφορές των μικρών παιδιών στο σχολείο. Κλείνοντας την
παρουσίαση, η Εβίτα Ζιούδρου συνομίλησε με παιδιά και ενηλίκους στο κοινό για
τα ζητήματα που αγγίζει το βιβλίο. Δόθηκε, μάλιστα, βήμα στα παραβρισκόμενα
παιδιά να μιλήσουν για θέματα που αντιμετώπισαν στις φιλίες τους και πώς τα
χειρίστηκαν.

Λίγα λόγια για το βιβλίο
Το πρωτότυπο αυτό παιδικό βιβλίο «Η Φανταστική Φοίβη κάνει Φίλους»,
απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και δημοτικού.
Αυτή

η

γλυκιά

και

χαρούμενη

ιστορία,

αγγίζει σημαντικά

θέματα

που

αντιμετωπίζουν τα παιδιά, όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας, η διαχείριση
της απόρριψης και η φιλία.
Το βιβλίο μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία Public, Ιανός, Πρωτοπορία και
άλλα, στην ιστοσελίδα του εκδοτικού οίκου https://iwrite.gr/bookstore/fantastikifoivi-kanei-filous/ και σε όλα τα ψηφιακά βιβλιοπωλεία.
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