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Το βιβλίο «Φανταστική βόλτα στο Λονδίνο» αποτελεί ένα βιβλίο γνώσης, έναν βιβλιοφιλικό οδηγό ή
αλλιώς μια αναγνωστική εμπειρία με αφορμή έναν ταξιδιωτικό προορισμό με γεωγραφικό
προσδιορισμό.
Η πανδημία και τα νέα δεδομένα που αυτή δημιούργησε έδωσαν τροφή στη σκέψη και τη
δημιουργικότητα. Οι εκδόσεις Καλέντη επιχειρούν μια νέα προσέγγιση αναγνωστικής
ψυχαγωγίας, η οποία έχει τη δυναμική ενός πολυμορφικού εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να
αξιοποιηθεί εντός και εκτός της τάξης.

Με σύντροφο τη φαντασία και οδηγό ένα βιβλιαράκι γεμάτο «σοφίες», γλιστράμε σε σελίδες με
ιστορίες και εικόνες, απολαμβάνοντας μια όμορφη βόλτα στην πρωτεύουσα της «Γηραιάς Αλβιώνας»
που έχει πολλά να μας διηγηθεί.
Το βιβλίο «Φανταστική βόλτα στο Λονδίνο» μπορεί να λειτουργήσει χρηστικά, ως οδηγός για όσους
επιλέξουν για προορισμό τους το κοσμοπολίτικο κέντρο της Μεγάλης Βρετανίας, κυρίως όμως
αποτελεί ένα βιβλίο γνώσης για ένα φανταστικό ταξίδι από τον καναπέ του σπιτιού σου!
Με αφορμή το ταξίδι στη βρετανική πρωτεύουσα, η νεαρή αφηγήτρια της ιστορίας παρασύρει τους
μικρούς αναγνώστες να ανοίξουν τα φτερά τους μαζί και τους ορίζοντές τους, να ονειρευτούν, να
απλώσουν τη φαντασία τους και να διευρύνουν τη γνώση τους για τον κόσμο.
Η παραμυθένια αφήγηση της Μελίνας Ηλιοπούλου, η οποία είναι εκπαιδευτικός και ξεναγός,
ντύνεται από τα εμπνευσμένα σχέδια του Φίλιππου Φωτιάδη, δίνοντας ένα ελκυστικό εκδοτικό
αποτέλεσμα.
Ο σχεδιασμός και η επιμέλεια της σειράς ανήκει στη Βασιλική Τζόκα. Κάθε βιβλίο είναι ένας
προορισμός. Στο συγκεκριμένο βιβλίο προσπαθούμε να ταξιδέψουμε μαζί με τα παιδιά μας και να
μοιραστούμε αυτή την αναγνωστική ή και βιωματική εμπειρία μαζί τους. Η ιδέα είναι να
προσεγγίσουν τα παιδιά από τη νεαρή ηλικία τον τόπο και την κουλτούρα του, με τρόπο ευχάριστο
και ουσιαστικό, διευρύνοντας το πλαίσιο της περιηγητικής απόλαυσης. Σύντομα γλωσσικά στοιχεία
εξοικείωσης με την αγγλική γλώσσα μπαίνουν στο παιχνίδι της εικόνας και του κειμένου, καθώς οι
πληροφορίες για ιστορικά γεγονότα, πρόσωπα και πράγματα δίνουν μια καλή βρετανική γεύση. Στις
σελίδες του βιβλίου, μεταξύ άλλων, συναντάμε την πρώτη ατμομηχανή και τη Βιομηχανική
Επανάσταση, τη βασίλισσα Βικτωρία, τον Τσώρτσιλ, τον Δαρβίνο και το Μουσείο Επιστημών, το
Ενυδρείο και το Βρετανικό Μουσείο, το Σόχο, τη Μαντάμ Τισό, τους Μπιτλ, τα Χάροντς. Οι
βιβλιοφιλικές συνδέσεις και αναφορές, που διανθίζουν πότε το κείμενο και πότε την εικόνα,
κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μικρών αναγνωστών που βλέπουν να περνούν από μπροστά τους
συγγραφείς όπως ο Όσκαρ Ουάιλντ, ο Σαίξπηρ, ο Ντίκενς, αλλά και αγαπημένοι ήρωες όπως ο
Σκρουτζ, η ανέμελη παρέα του Τάμεση στο αριστουργηματικό «Ο άνεμος στις ιτιές» κ.ά.
Η Μελίνα Ηλιοπούλου γεννήθηκε στο Μπουρούντι της Κ. Αφρικής. Είναι Κοινωνιολόγος‐Ειδική
Παιδαγωγός και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
Διδάσκει στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και από το 2000 ασχολείται με προγράμματα‐μεθόδους
διδασκαλίας που αφορούν μαθητές με δυσλεξία, ενώ έχει παρουσιάσει σχετικές εισηγήσεις σε
σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια. Παράλληλα, εργάζεται ως ξεναγός έχοντας ταξιδέψει σε πολλές
χώρες.
Ο Φίλιππος Φωτιάδης είναι αρχιτέκτονας, ιδρυτικό μέλος του δημιουργικού γραφείου we design με
έδρα την Αθήνα. Σπούδασε αρχιτεκτονική και καλές τέχνες στις ΗΠΑ, στο Rhode Island School of
Design και στο Harvard Graduate School of Design. Παράλληλα με την αρχιτεκτονική ασχολείται με τη
ζωγραφική και την εικονογράφηση. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές και ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής
στην Αθήνα και έχει εικονογραφήσει για το θέατρο, για βιτρίνες καταστημάτων, καθώς και παιδικά
βιβλία.

