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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Γηαδηθηπαθή παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ «Ταμηδεύνληαο κε ηνλ Μηθξό Πξίγθηπα ζηνλ 

Αιηθηαλό θαη ηα γύξω ρωξηά» από ηελ  Κ.Δ.Π.ΠΔ.ΓΗ.Φ – Κ.Α.Μ 

Με αθνξκή ηελ Παγθόζκηα Ηκέξα Παηδηθνύ Βηβιίνπ ζηηο 2 Απξηιίνπ, ν Γήκνο Φαλίωλ κέζω ηεο 

Κνηλωθεινύο Δπηρείξεζεο Πνιηηηζκνύ θαη Πεξηβάιινληνο (Κ.Δ.Π.ΠΔ.ΓΗ.Φ – Κ.Α.Μ) 

παξνπζηάδεη ην βηβιίν ηνπ Γπκλαζίνπ Αιηθηαλνύ: «Ταξιδεύονηαρ με ηον Μικπό Ππίγκιπα ζηον 

Αλικιανό και ηα γύπω χωπιά». 

Η πξνβνιή ζα γίλεη ηελ Παξαζθεπή 2 Απξηιίνπ 2021 θαη ώξα 20.00 κ.κ., από ην θαλάιη ηεο 

Κ.Δ.Π.ΠΔ.ΓΗ.Φ – Κ.Α.Μ ζην YouTube. 

Μπνξείηε λα παξαθνινπζήζεηε ηελ παξνπζίαζε εδώ: https://youtu.be/x1KFIWzp57Q 

Τν βηβιίν έρνπλ επηκειεζεί νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Αιηθηαλνύ κε ηελ θαζεγήηξηά ηνπο Διπίδα 

Φειηνπδάθε, ελώ ηελ παξνπζίαζε νη θαζεγήηξηεο Νεθηαξία Αξρνληάθε & Αξγπξώ Τδαγθαξάθε.   

Η παξνπζίαζε ππνζηεξίδεηαη ζηελ ειιεληθή λνεκαηηθή γιώζζα από ηνλ θαζεγεηή Πνιύβην 

Κνζκάην. 

Λίγα ιόγηα γηα ην έξγν... 
«Σαξιδεύονηαρ με ηον Μικπό Ππίγκιπα ζηον Αλικιανό και ηα γύπω σωπιά» 

Πξηλ από ηξία πεξίπνπ ρξόληα μεθίλεζε ε γλσξηκία καο κε ηνλ Μηθξό Πξίγθηπα...Ταμηδέςακε καδί 

ηνπ, ζηνλ θόζκν θαη ηνπο πιαλήηεο ηνπ...Τνλ γλσξίζακε βαζηά, γίλακε θίινη θαη ηνλ αγαπήζακε...Κη 

έπεηηα ηνλ πξνζθαιέζακε θαη ηνλ μελαγήζακε θαη ζηα δηθά καο ρσξηά: Αιηθηαλό, Αγπηά, Βαξύπεηξν, 

Κπξησκάδν, Λπγηδέ, Μπισληαλά, Βακβαθόπνπιν αιιά θαη Νέα Χώξα, Σθηλέ, Φνπξλέ, Οξζνύλη θαη 

Βαηόιαθθν.  

Μαδί ηνπ μαλαγλσξίζακε ηα κέξε καο, αλεβήθακε ζθαινπάηηα, πήξακε κέξνο ζε γηνξηέο θη έζηκα θαη 

δήζακε ζηηγκέο θη εκπεηξίεο πνπ δε ζα μεράζνπκε πνηέ. Γξάςακε ηηο ηζηνξίεο καο, ηηο 

εηθνλνγξαθήζακε θαη θάλακε ηνλ Μηθξό Πξίγθηπα έλαλ από εκάο... 

Κη έπεηηα «ηνλ απνραηξεηήζακε κε κηα δεζηή αγθαιηά θαη κηα επρή γηα ην κέιινλ. Να είλαη θαιά θη 

επηπρηζκέλνο ζηελ ππόινηπε πνξεία ηεο δσήο ηνπ. Γε ζα ηνλ μεράζνπκε πνηέ θαη ζα ηνλ έρνπκε ζηελ 

θαξδηά θαη ζην κπαιό καο γηα πάληα!...» 

Σε όιν απηό ην ηαμίδη είρακε ηελ ηύρε λα καο ζπλνδεύνπλ δύν πνιύ ηαιαληνύρεο δεκηνπξγνί: ε 

εηθνλνγξάθνο Λίια Καινγεξή, ε νπνία έληπζε ηηο δεκηνπξγίεο ησλ παηδηώλ κε ην παλέκνξθν 

εμώθπιιν, θαζώο θαη ε γξαθίζηξηα Γεσξγία Μαηζακάθε, ε νπνία κεηνπζίσζε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

παηδηώλ ζε έλα ζύλνιν νλεηξηθό θαη παξακπζέλην...Τηο επραξηζηνύκε ζεξκά γηα ηελ ηξπθεξόηεηα θαη 

ηελ επαηζζεζία ηνπο... 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΥΠΟΥ 
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