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Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Πελοποννήσου – Ηπείρου - Νήσων
και ο Σύνδεσμος Αχαΐας - Κύπρου ΄΄ ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ ΄΄
σας προσκαλούν
στην παρουσίαση του βιβλίου
«Οι χρυσοπράσινοι φίλοι μου, Καμή» εκδόσεων Ηδύφωνο
της εκπαιδευτικού Αναστασίας Ευσταθίου
την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 19.30
στο Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Δήμου Πατρέων
Παλαιό Δημοτικό Νοσοκομείο
Πλατεία Κορύλλων. Άνω Πόλη, Πάτρα
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν:
Ο Πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ
Κυράκος Κορτέσης
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αχαΐας - Κύπρου ΄΄ΑΧΑΙΩΝ ΑΚΤΗ ΄΄
Αναστάσιος Στασής
με τη στήριξη

Παρουσίαση

Θεόδωρος Χατζηιωάννου, Παιδίατρος,
Πρόσφυγας εξ Άχνας Αμμοχώστου
Τίνα Παπασωτηροπούλου, Εκπαιδευτικός
και η Συγγραφέας
Διαβάζει η
Γεωργία Ζαχαροπούλου, από την ομάδα
εκπαιδευτικών ΠΑΙΖΩΔΡΩΜΙΟ
Συντονίζει ο
Θανάσης Μπαμπανέβας, Δημοσιογράφος
Πρόεδρος ΤΕΑΣ
Μουσικός επίλογος
Ούτι, Θανάσης Μπεκούλης
Λύρα, Γιάννης Παναγιωτόπουλος
Υπεύθυνος τμήματος παραδοσιακής μουσικής
της Φιλαρμονικής Εταιρείας – Ωδείο Πατρών

Άχνα, 28 Αυγούστου 1974
Ήμουν κι εγώ εκεί. Έπαιζα αμέριμνος μπίλιες με τους φίλους μου σε ένα
δρομάκι του χωριού. Αεροπλάνα άρχισαν να πετούν από πάνω μας
σκίζοντας απειλητικά τον ουρανό. Έντρομες φωνές ακούστηκαν.
«Γρήγορα φεύγουμε. Οι Τούρκοι έρχονται!».

Λίγα λόγια για το βιβλίο…
Το εφηβικό μυθιστόρημα "Οι Χρυσοπράσινοι Φίλοι μου, Καμή" από τις
εκδόσεις Ηδύφωνο γράφτηκε με αφορμή την ελληνοκυπριακή φιλία που
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Διεθνούς Προγράμματος ανταλλαγής μαθητών
των σχολείων Ακράτας-Άχνας «Χρυσοπράσινο Φύλλο» 2005-2007.
Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα κατά την εκπόνηση του
προγράμματος. Πραγματικά είναι και τα ιστορικά γεγονότα που αφηγούνται
οι μαθητές μέσα από τις εργασίες τους και τις μαρτυρίες Κύπριων
αγωνιστών. Γεγονότα που συνέβησαν στην Κύπρο την εποχή της εισβολής
του Αττίλα και της προσφυγιάς των Κυπρίων μέσα στην ίδια τους τη χώρα.
Ανάλογες ιστορικές αναφορές γίνονται για την Ακράτα και το άλσος της από
τους μαθητές του σχολείου.
Την έκδοση των 200 σελίδων συνοδεύει πλούσιο φωτογραφικό υλικό.
Σχετίζεται με την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 και τις μαρτυρίες
προσφύγων.

Η Αναστασία Ευσταθίου γεννήθηκε στην Αχαΐα. Οι μοίρες
τής είπαν ότι για να αντιμετωπίσει τη ζωή πρέπει να χαμογελά. Από
τότε, ψάχνει το αντιβιοτικό ενάντια στην άχαρη πραγματικότητα
γράφοντας για παιδιά και για ενήλικες, οργανώνοντας πρωτότυπες
εκπαιδευτικές δράσεις στη χώρα της Βιβλιοπαμφαγονίας,
υπηρετώντας το δημόσιο σχολείο.
Ως επιμορφώτρια στις Καινοτόμες Δράσεις Ενίσχυσης της
Φιλαναγνωσίας προτείνει «Μαγικές Βιβλιοαποδράσεις» στους
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από βιωματικά
σεμινάρια και επιμορφωτικές ημερίδες.
Ξεπροβοδίζει τα γραπτά της σε εκπαιδευτικά περιοδικά, στον
τύπο, σε συνέδρια, πολιτιστικές δράσεις και διαδικτυακούς τόπους.
Ξύνει ανελέητα τα μολύβια της για να συναντήσει τους μικρούς
αναγνώστες μέσα από παιδικά μυθιστορήματα και παραμύθια. Έχει
αποσπάσει πανελλήνια βραβεία για τα βιβλία και διακρίσεις για τις
δράσεις της.
Έχει χαμογελαστά όνειρα τα οποία μοιράζεται με τους
αναγνώστες της. Επεισόδια από αυτά τα όνειρα μπορείτε να
παρακολουθήσετε
στην
προσωπική
της
ιστοσελίδα:
www.anastasiaefstathiou.gr

