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«Πόσα βιβλία διαβάσατε

Στην ερώτηση 

χαµόγελα από τους µαθητές

υπάρχουν οι «βιβλιοφάγοι

και προτείνουν στους συµµαθητές

αµείωτο το ενδιαφέρον

Ελπίζουµε να 

περιπέτεια και να ανακαλύψετε

σας συναρπάσουν. 

 

Καλή
 

Σχολικό Έτος: 2012
Νεοελληνική Λογοτεχνία  

 

 

 

διαβάσατε τον τελευταίο χρόνο;» 

ερώτηση αυτή, συνήθως εισπράττουµε ένοχα

τους µαθητές µας. Κι όµως, ανάµεσά τους

βιβλιοφάγοι του Α1» που διάβασαν, απόλαυσαν

στους συµµαθητές τους βιβλία που κράτησαν

ενδιαφέρον τους. 

να µας ακολουθήσετε στην αναγνωστική

ανακαλύψετε βιβλία και συγγραφείς που

Καλή σας ανάγνωση ! 

: 2012-2013  

εισπράττουµε ένοχα 

ανάµεσά τους 

απόλαυσαν 

κράτησαν 

αναγνωστική 

συγγραφείς που θα 



Ανδρέας Ζήσης - Μάρκος Καλαφατσής  Α΄1 

 

ΕΕΕίίίµµµαααιιι   τττοοο   ΝΝΝοοούύύµµµεεερρροοο   444   
Περιπέτεια επιστηµονικής φαντασίας 

 

   
Εκδόσεις:    Πατάκης 

   
Συγγραφείς: 

 

Μετάφραση:    

Πίττακους Λόρι (ψευδώνυµο του Τζέιµς Φρέι και του 
Τζόµπι Χούγκς) 
Κουµπαρέλη Μπελίκα    

 

Περίληψη 

Ο Νούµερο 4 είναι ο Τζον Σµιθ, ένας δεκαπεντάχρονος που αλλάζει διαρκώς τόπους διαµονής και ταυτότητες. 
Είναι ο τέταρτος από τους εννιά Γκάρντι που έφτασαν µυστικά στη Γη όταν ακόµα ήταν παιδιά µετά την 
καταστροφή του πλανήτη τους, του Λόριεν, από τους Μογκαντόριαν. Κάθε Γκάρντι αναπτύσσει µαγικές 
δυνάµεις όταν ενηλικιώνεται και εκπαιδεύεται από τον «Σεπάν», τον Φύλακα του, µε σκοπό να βοηθήσει στην 
ανάκτηση του Λόριεν. Τον «Σεπάν» του Τζον (Νο. 4) τον λένε Χένρι. 

Ευτυχώς για τους Γκάρντι και τους Σεπάν τους, οι κάτοικοι του Λόριεν έχουν ανθρώπινη όψη, κι έτσι ο Τζον 
Σµιθ, µετά την τελευταία του µετακίνηση στο Οχάιο, πρέπει να παρακολουθήσει τα µαθήµατα στο τοπικό 
λύκειο. Κι επειδή προσπαθεί να ζει τη ζωή του όπως όλοι οι έφηβοι, δεν αργεί να βάλει στο µάτι την όµορφη 
Σάρα αλλά και να µπει στο στόχαστρο του Μαρκ, του αρχηγού της οµάδας ράγκµπι του σχολείου και πρώην 
φίλου της Σάρα. 

Οι απειλές όµως του Μαρκ δεν ανησυχούν τον Τζον. Αυτό που πραγµατικά τον ανησυχεί είναι η γνώση πως ο 
τρίτος Γκάρντι είναι νεκρός και πως, τώρα πια, οι Μογκαντόριαν κυνηγοί ψάχνουν να βρουν αυτόν για να τον 
σκοτώσουν. Γιατί οι Γκάρντι µπορούν να πεθάνουν µόνο µε τη σειρά των αριθµών τους κι αυτό είναι κάτι που, 
όπως φαίνεται, οι Μογκαντόριαν κυνηγοί τους το γνωρίζουν πολύ καλά. 

Παράλληλα, ο Τζον αποκτά τα πρώτα του µαγικά χαρίσµατα και εκπαιδεύεται από τον Σεπάν του ώστε να 
µπορεί να τα διαχειριστεί. Ξέρει, λοιπόν, ότι πρέπει να πολεµήσει για την επιβίωση του και για τον πλανήτη 
του. Ξέρει επίσης ότι, αν δεν νικήσει, οι Μογκαντόριαν θα καταστρέψουν τη Γη. Όµως διχάζεται ανάµεσα στο 
καθήκον και στον ερωτά του για τη Σάρα. Γίνεται να τα καταφέρει σε όλα; Η ελπίδα, όµως, πεθαίνει πάντα 
τελευταία. Και η αγάπη είναι το ισχυρότερο όπλο στο σύµπαν! 

Μυστηριώδεις εξωγήινες οντότητες, υπερφυσικές δυνάµεις, επικές µάχες µε πλάσµατα που ενσαρκώνουν το 
απόλυτο Κακό, αδιάκοπη δράση, έρωτας και φιλία, συνθέτουν ένα εκρηκτικό µείγµα που θα ενθουσιάσει κάθε 
έφηβο. 

 

Χαρακτήρες 

• Πρωταγωνιστής είναι το Νούµερο Τέσσερα: Είναι ο 4ος από τους 9 Γκάρντι. Μετακοµίζει στο Οχάιο 
και αλλάζει όνοµα σε «Τζον Σµιθ» για να µην ανακαλυφθεί και δολοφονηθεί από τους Μογκαντόριαν. 
Κατέχει µαγικές δυνάµεις. 

• Σεπάν του Νο. 4: Είναι ο φύλακας του Τζον - Νο.4 και αλλάζει το όνοµά του σε «Χένρι». 
• Σάρα Χαρτ: Η αγαπηµένη του Τζον - Νο.4. 
• Σαµ: Γήινος. Φίλος του Τζον - Νο.4. 0 πατέρας του γνώριζε για τους Λόριεν και τους Μογκαντόριαν και 

έτσι κάποιος τον απήγαγε µυστηριωδώς. 
• Χίµαιρα: Μαγικό ον από τον Λόριεν. Μεταµορφώνεται σε σκύλο για να προστατέψει στην ανάγκη τον 

Τζον - Νο.4 ο οποίος τον υιοθετεί. Τον ονοµάζει «Μπέρνι Κόσαρ». 
• Νούµερο 6: Η 6η από τους Γκάρντι. Παίζει σηµαντικό ρόλο στη ροή της ιστορίας. 
• Μογκαντόριαν: Κάτοικοι ενός άλλου πλανήτη. Η φυλή τους προχωράει καταστρέφοντας ό,τι βρεθεί 

µπροστά τους. 



Συγγραφείς 

Πίττακους Λόρι είναι το ψευδώνυµο του Τζέιµς Φρέι και του Τζόµπι Χούγκς οι οποίοι είναι οι συγγραφείς της 
σειράς «Η Κληρονοµιά των Λόριαν» 
1. Ο Τζέιµς Φρέι (James Frey) αποφοίτησε από το Πανεπιστήµιο Ντένισον στο Οχάιο το 1992. Πριν αρχίσει 

τη σταδιοδροµία του σαν συγγραφέας, σπούδαζε στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγου. Στη συνέχεια 
µετακόµισε στο Λος Άντζελες και βρήκε δουλειά ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης και παραγωγός. Την 
άνοιξη του 1996, άρχισε να γράφει το bestseller « Ένα εκατοµµύριο µικρά κοµµάτια» που αρχικά 
παρουσιάστηκε ως αποµνηµονεύµατα από τις εµπειρίες του κατά τη διάρκεια της θεραπείας του για εθισµό 
στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά σε ένα κέντρο αποκατάστασης στη Μινεσότα. Έχει γράψει και άλλα βιβλία τα 
οποία έχουν µεταφραστεί σε 31 γλώσσες στο κόσµο. 

2. Ο Τζόµπι Χούγκς (Jobie Hughes) γεννήθηκε στο Σπένσερ του Οχάιο. Ήταν πρωταθλητής στην πάλη στο 
σχολείο. Αργότερα παρακολούθησε το Πανεπιστήµιο του Οχάιο µε µια αθλητική υποτροφία 
και αποφοίτησε µε πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων. Άρχισε να γράφει όταν ήταν 24 και, σε ηλικία 27 
ετών, µετακόµισε στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει την Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστηµίου 
Κολούµπια. Αποφοίτησε το Μάιο 2009 στη ∆ηµιουργική Γραφή. Ο Χούγκς είναι ο συγγραφέας διαφόρων 
µυθιστορηµάτων δύο εκ των οποίων ήταν #1 New York Times Bestsellers και έχουν πουλήσει πάνω από 
πέντε εκατοµµύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσµο. Το έργο του έχει µεταφραστεί σε 27 γλώσσες. 

 

Η Γνώµη µας 

Είναι ένα βιβλίο περιπετειώδες και συγχρόνως πολύ αγωνιώδες. Μας άρεσε πολύ διότι ήταν πολύ έξυπνα 
γραµµένο και µε πολύ ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Συνέχεια µας προκαλούσε το ενδιαφέρον για το τι θα 
µπορούσε να συµβεί στη συνέχεια και πώς θα αντιδράσουν οι ήρωες. Επίσης υπάρχουν πολλές ανατροπές που 
µας κρατούσαν συνέχεια σε αγωνία. Το προτείνουµε σε όλους ανεπιφύλακτα!! 
 
 



Κασσιανή Γιάπρου - Μαριαλένα Καραγιαννάκου Α΄1

 

 

   
Εκδόσεις:

Συγγραφ

 

Στοιχεία του βιβλίου 

Που απευθύνεται:  Σε όλους. 
Θέµα:  Ο ρατσισµός. 
Σκοπός του συγγραφέα:  Να µάθουµε ότι δεν είναι όλοι οι αλλοδαποί το
 δεν το κάνουν.
Ήρωες:  ο Τζέρι, η Κλάρα
 Μάρκος ∆ενδράκης
 Ψηµένος, ο Πρόεδρος, ο
 γονείς της Μαριάννας.
 

Περίληψη 

Μια ζωή µε δύο όψεις, σαν παραµύθι. Η ζωή του Τζέρι
µετανάστες στην Ελλάδα και γνώρισαν χαρές και λύπες, αγάπη και αδικία, διώξεις και δό
αηδιαστικό µπαλάκι» από λάσπη το οποίο πέταξε 
περάσει ο ίδιος και η οικογένεια του πολλά
αθλητισµό κι η ζωή τους να αλλάξει όψη.
 

Ο Συγγραφέας 

Βαγγέλης Ηλιόπουλος 

Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος είναι συγγραφέας. Γράφει βιβλία κυρίως για παιδιά και 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Έχει κάνει θεολογικές και παιδαγωγικές σπουδές. 
1984 έως σήµερα εργάζεται σαν δάσκαλος σε σχολείο. Με την παιδική και 
άρχισε να ασχολείται ενεργά από το 1995. Με το πρώτο του 
αποσπάσει έπαινο από το ελληνικό τµήµα της ΙΒΒΥ. 
ενώ έχει κάνει και πολλές µεταφράσεις. Έργα τον έχουν βραβευτεί και ορισµένα έχουν 
διασκευαστεί για κουκλοθέατρο. 
Το έργο του «Ο τριγωνοψαρούλης» έχει µεταφραστεί και κυ
πρόεδρος τον Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (ΙΒΒΥ) και µέλος 
 

Προσωπική κρίση 

Ήταν ένα βιβλίο που µε έκανε να αναρωτηθώ και να προβληµατιστώ σχετικά µε το ρατσισµό απέναντι στους 
οικονοµικούς µετανάστες.  
Αισθάνθηκα πολλές φορές καθώς διάβαζα το βιβλίο, ντροπή και θυµό για την αντιµετώπιση που είχαν οι 
πρωταγωνιστές του βιβλίου, όταν σκέφτοµαι ότι πολλοί Έλληνες είναι µετανάστες σε πολλές χώρες.
Με δίδαξε ότι, όταν ένας άνθρωπος έχει αρχές και αξίες και δύναµη ψυχής, τότε µπορεί να καταφέρει τα πάντα και 
να γίνει µέλος της κοινωνίας. 
Κασσιανή Γιάπρου Α΄1 

να Καραγιαννάκου Α΄1 

ΚΚΚαααφφφέέέ   ΑΑΑηηηδδδιιιααασσστττιιικκκόόό   µµµπππαααλλλάάά
 

Εκδόσεις:    Πατάκης 

   
Συγγραφέας:    Βαγγέλης Ηλιόπουλος    

Να µάθουµε ότι δεν είναι όλοι οι αλλοδαποί το ίδιο. Κάποιοι κλέβουν αλλά κάποιοι 
δεν το κάνουν. 

η Κλάρα, ο Στέφανος, γονείς του Τζέρι και της Κλάρας
∆ενδράκης, ο Πέτρος και η Λίλα ∆ατσέρη, ο κ.Τάσος, ο ∆ήµαρχος,

ο Πρόεδρος, ο Α.Σ.Υ.Κ., η Μαρία, οι γονείς της Μαρίας, η Μαριάννα, οι 
γονείς της Μαριάννας. 

Μια ζωή µε δύο όψεις, σαν παραµύθι. Η ζωή του Τζέρι και της οικογένειας τον, που ήρθαν ως οικονοµικοί 
και γνώρισαν χαρές και λύπες, αγάπη και αδικία, διώξεις και δό

σπη το οποίο πέταξε ο µικρός Τζέρι στο δήµαρχο κατά λάθος έγινε η αιτία να 
πολλά δεινά, αλλά και η αφορµή να ασχοληθεί η αδερφή του µε τον 

λάξει όψη. 

Ο Βαγγέλης Ηλιόπουλος είναι συγγραφέας. Γράφει βιβλία κυρίως για παιδιά και εφήβους. 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Έχει κάνει θεολογικές και παιδαγωγικές σπουδές. Από το 
1984 έως σήµερα εργάζεται σαν δάσκαλος σε σχολείο. Με την παιδική και εφηβική λογοτεχνία 

95. Με το πρώτο του κιόλας βιβλίο κατάφερε να 
ηνικό τµήµα της ΙΒΒΥ. Από τότε έχει γράψει πλήθος βιβλίων, 

ενώ έχει κάνει και πολλές µεταφράσεις. Έργα τον έχουν βραβευτεί και ορισµένα έχουν 

λης» έχει µεταφραστεί και κυκλοφορεί στην Κορέα. Τέλος είναι 
ηνικού Παιδικού Βιβλίου (ΙΒΒΥ) και µέλος της International Reading

Ήταν ένα βιβλίο που µε έκανε να αναρωτηθώ και να προβληµατιστώ σχετικά µε το ρατσισµό απέναντι στους 

Αισθάνθηκα πολλές φορές καθώς διάβαζα το βιβλίο, ντροπή και θυµό για την αντιµετώπιση που είχαν οι 
ν σκέφτοµαι ότι πολλοί Έλληνες είναι µετανάστες σε πολλές χώρες.

Με δίδαξε ότι, όταν ένας άνθρωπος έχει αρχές και αξίες και δύναµη ψυχής, τότε µπορεί να καταφέρει τα πάντα και 

άάάκκκιιι   

ίδιο. Κάποιοι κλέβουν αλλά κάποιοι  

ο Στέφανος, γονείς του Τζέρι και της Κλάρας, ο κ. Γρουσούζης, ο  
ο Πέτρος και η Λίλα ∆ατσέρη, ο κ.Τάσος, ο ∆ήµαρχος, ο  

γονείς της Μαρίας, η Μαριάννα, οι  

και της οικογένειας τον, που ήρθαν ως οικονοµικοί 
και γνώρισαν χαρές και λύπες, αγάπη και αδικία, διώξεις και δόξα. Ένα «καφέ 

µικρός Τζέρι στο δήµαρχο κατά λάθος έγινε η αιτία να 
δεινά, αλλά και η αφορµή να ασχοληθεί η αδερφή του µε τον 

 
Από το 

εφηβική λογοτεχνία 

Από τότε έχει γράψει πλήθος βιβλίων, 

κλοφορεί στην Κορέα. Τέλος είναι 
Reading Association. 

Ήταν ένα βιβλίο που µε έκανε να αναρωτηθώ και να προβληµατιστώ σχετικά µε το ρατσισµό απέναντι στους 

Αισθάνθηκα πολλές φορές καθώς διάβαζα το βιβλίο, ντροπή και θυµό για την αντιµετώπιση που είχαν οι 
ν σκέφτοµαι ότι πολλοί Έλληνες είναι µετανάστες σε πολλές χώρες. 

Με δίδαξε ότι, όταν ένας άνθρωπος έχει αρχές και αξίες και δύναµη ψυχής, τότε µπορεί να καταφέρει τα πάντα και 



Κασσιανή Γιάπρου Α΄1 

 

ΓΓΓιιιοοούύύσσσοοουυυρρριιι   σσστττηηηννν   τττσσσέέέπππηηη   
 

 

   
Εκδόσεις:    Πατάκης 

   
Συγγραφέας:    Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου    

Λέξεις κλειδιά: χαρά της ζωής, φιλία, θάνατος, έρωτας 
 

Λίγα λόγια για το περιεχόµενο 

Η Πηνελόπη περνάει τις καλοκαιρινές διακοπές της σε µια παραλία της Αιγιαλείας. Παρόλο που είναι µαζί και η 
µεγαλύτερη αδερφή της και η µητέρα της, νιώθει µοναξιά. Η µοναδική συντροφιά της είναι ο καπετάν ∆ιοκλής, 
ένας πολιός ναυτικός που ζει εκεί και της διηγείται ιστορίες από τα παράξενα που είδε κι άκουσε στα ταξίδια του. 
Μια µέρα της µιλάει για ένα παράξενο δέντρο που φυτρώνει στον βυθό της θάλασσας, ένα δέντρο που κοιµάται 
και ξυπνάει! Είναι το γιούσουρι, το µαύρο κοράλλι, που τα κλαριά του είναι πολύτιµα, όχι µόνο επειδή 
χρησιµοποιούνται για κοσµήµατα, µα και γιατί πιστεύεται ότι έχουν εκπληκτικές θεραπευτικές ιδιότητες! Όµως 
«αν θες να του κόψεις κανένα κλαρί, πρέπει να το πετύχεις στον ύπνο» λέει ο καπετάνιος, «Άµα ξυπνήσει, δεν 
κόβεται. Γι' αυτό και οι σφουγγαράδες πριονίζουν όσα κλαριά προλάβουν, προτού ξυπνήσει. Αλλιώς µπορεί να 
τους αρπάξει µε τα πλοκάµια του και να µείνουν για πάντα στη Θάλασσα!»  
 
Με τη συντροφιά και τις ιστορίες του καπετάν ∆ιοκλή, περνούν ήσυχα οι µέρες της Πηνελόπης, ώσπου 
εµφανίζεται ο δεκατετράχρονος Άρης. Όλα τότε αλλάζουν. Η συµπεριφορά του είναι παράξενη, σχεδόν 
επιθετική, χωρίς προφανή αιτία. Η Πηνελόπη βρίσκει απαράδεκτα τα καµώµατα του και τον επικρίνει. Καθώς 
περνούν όµως οι µέρες, αρχίζει να καταλαβαίνει πως κάτι άλλο πρέπει να του συµβαίνει και συµπεριφέρεται έτσι.  
 

Ήρωες 

Πηνελόπη 

Όταν η Πηνελόπη τροµάζει, όταν λυπάται πολύ για κάτι ή όταν θυµώνει, γίνεται «αχινός» - έτσι λέει η µητέρα 
της. Μοιάζει σαν να βγάζει αγκάθια και δεν «πιάνεται» από πουθενά. Νευριάζει εύκολα ή κάθεται αµίλητη και 
κοιτάζει απέναντι. Στα πιο πολλά έχει δίκιο η µητέρα της. Στο «αµίλητη» όµως πέφτει έξω. Η Πηνελόπη µιλάει, 
και πολύ µάλιστα. Μόνο που µιλάει από µέσα της... Έτσι συµβαίνει και τον πρώτο καιρό που γνωρίζει τον Άρη 
και γίνεται έξω φρενών µε τη συµπεριφορά του. Όταν, όµως, θα της δοθεί η ευκαιρία να καταλάβει τον λόγο που 
ο Άρης δείχνει επιθετικός, τα «εσωτερικά» σχόλια θ’ αρχίσουν να γίνονται κουβέντα, συζήτηση, ανταλλαγή 
απόψεων, που θα καλλιεργήσουν µια πραγµατική φιλία. 
 

Άρης 
∆είχνει ακατάδεκτος, υπεροπτικός, επιθετικός. Τίποτα απ’ όλα αυτά ωστόσο δεν τον χαρακτηρίζει πραγµατικά. 
Είναι απλά πολύ λυπηµένος και πολύ πληγωµένος - ίσως και αναίτια για µερικά απ' όσα συµβαίνουν στη ζωή 
του. Το «ξάνοιγµά» του στην Πηνελόπη, που θα γίνει απρόβλεπτα, θα τον βοηθήσει να ξεσπάσει, να 
εξωτερικεύσει τα συναισθήµατα του και να τα αντιµετωπίσει δυναµικά και δηµιουργικά. 
 
 
 
 
 



Η Συγγραφέας 

Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου

Η Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου γεννήθηκε (1937) και σπούδασε στην 
Αθήνα. Από το 1973 ασχολείται συστηµατικά µε την Παιδική Λογοτεχνία. Έργα 
της έχουν βραβευτεί σε πανελλήνιους διαγωνισµούς, έχουν µεταδοθεί από την 
ΕΡΤ και το ΡΙΚ, έχουν δηµοσιευτεί σε περιοδικά, έχουν περιληφθεί σε 
ανθολογίες και έχουν µεταφραστεί στα αγγλικά και στα ιαπωνικά. Σε ελληνικά 
και ξένα περιοδικά έχουν, επίσης, δηµοσιευτεί άρθρα της για την Παιδική 
Λογοτεχνία. Το 1984 τιµήθηκε από την Ακαδηµία Αθηνών µε το βραβείο 
Παιδικής Λογοτεχνίας του Ιδρύµατος Ωνάση
 
Είναι µέλος τον Κύκλου τον Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (Ελλ. Τµήµατος της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα), της Εθνικής Εταιρίας 
Σερρών-Μελενίκου και τον «Σύλλογον προς ∆ιάδοσιν Ωφέλιµων Βιβλίων». Από 
το 1979 ως το 1981 ήταν µέλος της άµισθης συνταχτ
περιοδικού Χελιδόνια, του Υπουργείου Παιδείας. Από το 1981 ως το 1988 ήταν 
ανταποκρίτρια για την Ελλάδα του διεθνούς περιοδικού έρε
είναι µέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού 
νέους. 
 
Ως εκπρόσωπος του Κύκλου του Ελ. Παιδικού Βιβλίου, πήρε µέρος σε πολλά διεθνή 
Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα. 
 

Προσωπική κρίση 

Το γιούσουρι είναι ένα θαλασσόδεντρο θαυµατουργό…
∆ιαθέτει συναρπαστική πλοκή, αγωνία και ένταση.
Το απρόοπτο και το φανταστικό στοιχείο είναι έντονο σε όλη την πλοκή του διηγήµατος.
Γίνεται αναφορά στα προβλήµατα των παιδιών µεταξύ τους και µε τους γονείς τους, στη φιλία και στους πρώτους 
έρωτες. 
Το γράψιµό του είναι απλό, µε θαυµάσια ελληνικά που χαίρεσαι να διαβάζεις
Κασσιανή Γιάπρου Α΄1 
 

Ανδρουτσοπούλου 

γεννήθηκε (1937) και σπούδασε στην 
Αθήνα. Από το 1973 ασχολείται συστηµατικά µε την Παιδική Λογοτεχνία. Έργα 

σε πανελλήνιους διαγωνισµούς, έχουν µεταδοθεί από την 
ΕΡΤ και το ΡΙΚ, έχουν δηµοσιευτεί σε περιοδικά, έχουν περιληφθεί σε 

λογίες και έχουν µεταφραστεί στα αγγλικά και στα ιαπωνικά. Σε ελληνικά 
και ξένα περιοδικά έχουν, επίσης, δηµοσιευτεί άρθρα της για την Παιδική 
ογοτεχνία. Το 1984 τιµήθηκε από την Ακαδηµία Αθηνών µε το βραβείο 

Ωνάση. 

αι µέλος τον Κύκλου τον Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (Ελλ. Τµήµατος της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Βιβλίων για τη Νεότητα), της Εθνικής Εταιρίας 

γον προς ∆ιάδοσιν Ωφέλιµων Βιβλίων». Από 
το 1979 ως το 1981 ήταν µέλος της άµισθης συνταχτικής επιτροπής τον 

του Υπουργείου Παιδείας. Από το 1981 ως το 1988 ήταν 
ανταποκρίτρια για την Ελλάδα του διεθνούς περιοδικού έρευνας της Παιδικής Λογοτεχνίας 

συντακτικής επιτροπής του περιοδικού ∆ιαδροµές στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά 

Ως εκπρόσωπος του Κύκλου του Ελ. Παιδικού Βιβλίου, πήρε µέρος σε πολλά διεθνή συνέδρια της ∆ιεθνούς 

Το γιούσουρι είναι ένα θαλασσόδεντρο θαυµατουργό… 
∆ιαθέτει συναρπαστική πλοκή, αγωνία και ένταση. 
Το απρόοπτο και το φανταστικό στοιχείο είναι έντονο σε όλη την πλοκή του διηγήµατος. 
Γίνεται αναφορά στα προβλήµατα των παιδιών µεταξύ τους και µε τους γονείς τους, στη φιλία και στους πρώτους 

ιµό του είναι απλό, µε θαυµάσια ελληνικά που χαίρεσαι να διαβάζεις 

νας της Παιδικής Λογοτεχνίας Πhaedrus. Επίσης, 
οµές στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και 

συνέδρια της ∆ιεθνούς 

 
Γίνεται αναφορά στα προβλήµατα των παιδιών µεταξύ τους και µε τους γονείς τους, στη φιλία και στους πρώτους 



Βίκυ ∆όση Α΄1 

 

ΠΠΠωωωςςς   εεεκκκδδδιιικκκήήήθθθηηηκκκααα   τττηηηννν   κκκαααλλλύύύτττεεερρρήήή   µµµοοουυυ   φφφίίίλλληηη   
 

 

   
Εκδόσεις:    Πατάκης 

   
Συγγραφέας: 

 

Μετάφραση:    

Άιλιν Κουκ 
 
Μυρτώ Καλοφωλιά    

 

Περίληψη 

Η καλύτερη εκδίκηση είναι η επιτυχία. Την τελευταία εβδοµάδα του γυµνασίου, η Λόρεν Γουντ πήρε την 
απόφασή της: πρόδωσε την καλύτερή της φίλη, την Έλεν. Την ρεζίλεψε τόσο πολύ σε όλο το σχολείο, που η 
Έλεν αναγκάστηκε να µετακοµίσει σε άλλη πόλη για να µπορέσει να συνεχίσει τη ζωή της. Όµως, για τη Λόρεν 
η προδοσία άξιζε τον κόπο, διότι ξεκινώντας το λύκειο, βρέθηκε στην κορυφή. Τώρα το λύκειο τελειώνει κι η 
Λόρεν έχει όλο τον κόσµο στα πόδια της. Είναι αρχηγός των τσιρλίντερς, τα έχει µε το αγόρι που όλες 
ονειρεύονται και είναι η πιο δηµοφιλής κοπέλα του σχολείου. Η Λόρεν απέκτησε όλα όσα επιθυµούσε και ξέχασε 
τελείως την πρώην κολλητή της. Η Έλεν όµως δεν µπόρεσε ποτέ να ξεχάσει την Λόρεν. Για τρία ολόκληρα 
χρόνια δεν την έβγαλε στιγµή από το µυαλό της. Τώρα επιστρέφει στο παλιό της σχολείο µε νέο όνοµα, νέα 
εµφάνιση κι είναι αποφασισµένη να πάρει το αίµα της πίσω. Έχει σχεδιάσει τα πάντα µε κάθε λεπτοµέρεια. Θα 
εκδικηθεί την πρώην κολλητή της, θα της στερήσει όλα όσα είναι σηµαντικά για εκείνη, ξεκινώντας από το αγόρι 
της. 

    
Η προσωπική µου κρίση 

Θεωρώ πως το βιβλίο αυτό σου κρατάει αµείωτο το ενδιαφέρον. Έχει πραγµατικούς χαρακτήρες, µε έντονη δόση 
χιούµορ και καταστάσεις που ίσως κάποιοι να έχουµε βιώσει ή ακούσει από το φιλικό µας περιβάλλον. Είναι 
άµεσο και ζωντανό στον αναγνώστη. Μία εφηβική, κοριτσίστικη και έξυπνη γραφή από τη συγγραφέα που 
απευθύνεται σε όλων των ηλικιών τα κορίτσια. Είµαι βέβαιη πως όλοι θ’ απολαύσουν το βιβλίο αυτό, και πως 
µέσα από την ιστορία του, θα βρουν πολλά κοινά στοιχεία µε δικά τους βιώµατα. 

    
Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 

 
Η ΑΪΛΙΝ ΚΟΥΚ ως έφηβη ήθελε  πάντα είτε να βρίσκεται κάπου αλλού είτε να είναι κάποια άλλη, κάτι που τη 
βοήθησε πολύ στο να γίνει αργότερα συγγραφέας. Ψάχνοντας για δουλειά όµως, συνειδητοποίησε πως τα 
πράγµατα δεν ήταν και τόσο εύκολα για τους συγγραφείς. Έτσι, πήγε στο πανεπιστήµιο του Michigan, και έγινε 
σύµβουλος, για να µπορεί τουλάχιστον να βγάζει χρήµατα για να αγοράζει βιβλία. Όµως οι αληθινοί άνθρωποι 
έχουν και αληθινά προβλήµατα, και έτσι αποφάσισε να επιστρέψει στη συγγραφή, για να µπορεί τουλάχιστον να 
καθορίζει την τύχη τους – κάτι που στη ζωή είναι πολύ δύσκολο.  
 



Τάνια Γκουγκούση Α΄1 

 

ΟΟΟ   ΜΜΜιιικκκρρρόόόςςς   ΠΠΠρρρίίίγγγκκκιιιπππαααςςς   
 

 

   
Εκδόσεις:    Πατάκης, 2009 

   
Συγγραφέας: 

 

 

Μετάφραση:    

Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ  (Antoine de 
Saint-Exupery) 
 
Μελίνα Καρακώστα    

 

Περίληψη 

Ο Μικρός Πρίγκιπας είναι βιβλίο του Γάλλου συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ. Το θέµα του βιβλίου είναι 
το εξής: ο αφηγητής πέφτει µε το αεροπλάνο του –που έχει πάθει βλάβη- στην έρηµο. Εκεί συναντά ένα 
ασυνήθιστο παιδί (τον Μικρό Πρίγκιπα), γνωρίζονται και γίνονται φίλοι. Ο αφηγητής µαθαίνει πολλά από τον 
καινούργιο του φίλο. Ο καινούργιος του φίλος σιγά-σιγά του διηγείται την επίσκεψή του σε άλλους πλανήτες, 
όπου υπάρχουν άνθρωποι µαταιόδοξοι αλλά και κάποιοι (ελάχιστοι) περισσότερο ανθρώπινοι. Ο µικρός 
πρίγκιπας δεν είναι από τον πλανήτη Γη. Ο πλανήτης του είναι ένας αστεροειδής που έχει το µέγεθος ενός 
σπιτιού και ονοµάζεται Β612.Ο πλανήτης αυτός έχει τρία ηφαίστεια (δύο ενεργά και ένα ανενεργό) και ένα 
τριαντάφυλλο ανάµεσα σε πολλά άλλα αντικείµενα. Ο µικρός πρίγκιπας έφυγε από τον πλανήτη του επειδή 
ένιωθε µόνος και ο δεύτερος λόγος είναι ότι ήθελε να γνωρίσει νέους ανθρώπους, να δει πως ζουν οι άλλοι 
οργανισµοί στους άλλους πλανήτες και γενικώς να αποκτήσει περισσότερες γνώσεις ο ίδιος. Ο µικρός πρίγκιπας 
προτού φθάσει στη γη πέρασε από πολλούς και παράξενους πλανήτες. Εκεί γνώρισε πολλούς και διαφορετικούς 
ανθρώπους. Πέρασε από 6 πλανήτες προτού φθάσει στη γη. Γνώρισε έναν βασιλιά που έδινε συνεχώς διαταγές 
,έναν φιλόδοξο άνθρωπο, έναν µπεκρή, έναν έµπορο που πίστευε ότι τα αστέρια είναι δικά του, έναν άνθρωπο 
ο οποίος είχε ένα φανάρι το οποίο το άναβε την ηµέρα και το έσβηνε τη νύχτα και τέλος έναν σοφό που του είπε 
να επισκεφτεί τη γη. Ο µικρός πρίγκιπας ακολουθώντας τη συµβουλή του γέροντα πήγε στη γη, στην έρηµο 
Σαχάρα. Εκεί συνάντησε τον αφηγητή. Ο αφηγητής ήταν αεροπόρος και καθώς πετούςε µε το αεροπλάνο του 
έπεσε στην έρηµο Σαχάρα. Ο µικρός πρίγκιπας έγινε φίλος µε τον αφηγητή. Γνώρισε και άλλα άτοµα στη γη. 
Αυτά είναι ένα φίδι που υποσχέθηκε ότι θα τον βοηθήσει να πάει στον πλανήτη του, µία αλεπού που του µίλησε 
για τη φιλία και ένα κλειδούχο σιδηροδρόµων και έναν έµπορο. Ο µικρός πρίγκιπας για να φύγει χρησιµοποίησε 
το φίδι, το οποίο µε το δηλητήριό του τον γύρισε στον πλανήτη του. Στο βιβλίο αναπτύχθηκαν σχέσεις φιλίας οι 
οποίες κράτησαν ως το τέλος. 

 

Η προσωπική µου κρίση 

Αυτό το βιβλίο µπορούν να το διαβάσουν παιδιά από την ηλικία των 9 ετών και άνω για να καταλάβουν το 
περιεχόµενο του, αλλά και ενήλικες. Μέσα από αυτό το βιβλίο, πολλά παιδιά µπορούν να καταλάβουν τον κόσµο 
και τι γίνεται γύρω τους  µέσα από διάφορες  ιστορίες αλλά το βασικό δίδαγµα που βγαίνει από το βιβλίο είναι 
ότι η φιλία είναι πολύ σηµαντική στην ζωή µας και ότι δεν κάνει διακρίσεις. 

    
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 

Ο Αντουάν ντε Σαιντ - Εξυπερύ (29 Ιουνίου 1900 - 31 Ιουλίου 1944) (πλήρες όνοµα Αντουάν – Ζαν – 

Μπατίστ – Μαρί - Ροζέ ντε Σαιντ - Εξυπερύ – Antoine – Jean – Baptiste – Marie – RogerdeSaint -Exupery) ήταν 

Γάλλος συγγραφέας, γνωστός στο ευρύ κοινό από το βιβλίο του «Ο Μικρός Πρίγκιπας», το οποίο µεταφράστηκε 

σε περίπου 60 γλώσσες και έρχεται τρίτο σε πωλήσεις βιβλίο στην παγκόσµια ιστορία, µετά απ' τη Βίβλο και το 

Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ. Ο Εξυπερύ δεν ήταν όµως ένας διηγηµατογράφος, αλλά ένας βαθύς φιλόσοφος που 



αποτύπωνε τη ζωή κι ανέλυε τον προορισµό της. Από την άποψη αυτή το έργο που τον χαρακτηρίζει απόλυτα 
είναι τα βιβλία του «Γη των Ανθρώπων» και το «Ταχυδροµείο του Νότου», που αποτελούν το απάνθισµα της 
φιλοσοφίας του. 
Αλλά το µεγαλύτερο µέρος της ζωής του αφιερώθηκε στην κατάκτηση των αιθέρων της πολιτικής αεροπορίας, 
της οποίας είναι ιστορικά απ' τους µεγάλους προδρόµους , ήταν ηγετικός παράγων της δηµιουργίας της πρώτης 
διεθνούς γαλλικής εµπορικής εταιρείας από την οποία ξεπήδησε η Air France, ήταν δοκιµαστής αεροπλάνων 

της Air France και πολέµησε στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, στην πτώση της Γαλλίας, όπου και 

παρασηµοφορήθηκε για να σκοτωθεί τελικά το 1944. Η Γαλλία και οι γαλλόφωνες χώρες τιµούν µε το όνοµά 

του σωρεία δρόµων και εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Το διεθνές αεροδρόµιο της Λυών ονοµάζεται Σαίντ - 

Εξυπερύ. 
Τα βιβλία του και η ζωή του έχουν γίνει θέµατα περίπου 10 ταινιών, αν και µερικές από αυτές έχουν χαθεί από 
τις προπολεµικές ταινιοθήκες. 
 



Θέµης Κουτελιέρης Α΄1 

 

ΤΤΤοοο   ΕΕΕρρργγγοοοσσστττάάάσσσιιιοοο   τττηηηςςς   ΣΣΣυυυµµµοοοφφφοοορρράάάςςς   
 

 

   
Εκδόσεις:    Ελληνικά Γράµµατα 

   
Συγγραφέας: 

 

Μετάφραση: 

 

Εικονογράφηση:    

Ντάνιελ Χάντλερ (Λέµονι Σνίκετ) 
 
Χαρά Γιαννακοπούλου 

   
Μπρετ Χέλκουιστ    

 

Περίληψη 

Το βιβλίο «Το εργοστάσιο της συµφοράς» ανήκει στη σειρά βιβλίων «Μία σειρά από ατυχή γεγονότα» και είναι 
το τέταρτο βιβλίο της σειράς. 
Το τέταρτο βιβλίο της επιτυχηµένης σειράς είναι εδώ! Αυτή τη φορά πού θα στείλει άραγε τα τρία ορφανά της 
οικογένειας Μποντλέρ;  Η απάντηση είναι: στην Ουτιδανούπολη. Η Βάιολετ, ο Κλάους κι η Σάνι αναγκάζονται 
να αλλάξουν τόπο για άλλη µια φορά στην άτυχη και µίζερη πια ζωή τους. Θα εγκατασταθούν στο εργοστάσιο 
ξυλείας «Τυχερό Κούτσουρο» της Ουτιδανούπολης. Όπως θα αποδειχθεί όµως, το εργοστάσιο αυτό δεν είναι 
και τόσο .... τυχερό. Θα καταφέρει ο πολύ περίεργος θείος τους Κόµης Όλαφ µε ένα από τα πολλά τεχνάσµατά 
του να τους βρει αυτή τη φορά, να τους σκοτώσει και να πάρει την περιουσία τους; Τα δίδυµα θα καταφέρουν 
να του ξεφύγουν; Ποιος θα είναι ο νικητής αυτής της ακήρυχτης µάχης; Η απάντηση βρίσκεται στις σελίδες 
του «Εργοστασίου της Συµφοράς». 

Η προσωπική µου κρίση 

Ίσως ένα από τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει. Θα το σύστηνα σε κάποιον που αγαπά τις ιστορίες µε 
περιπέτεια, φόβο κι ... όχι τόσο αίσιο τέλος. Η αγωνία που δηµιουργείται στον αναγνώστη καθώς εκτυλίσσεται 
η ιστορία, καθώς και τα στοιχεία φόβου, περιπέτειας (όπως προανέφερα), ακόµα συγκίνησης και λύπης το 
κάνουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα βιβλία της σειράς. 

    
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα 
Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι ο Ντανιέλ Χάντλερ. Ο Ντανιέλ Χάντλερ είναι συγγραφέας και σεναριογράφος. 
Γεννήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1970 στο Σαν Φρασίσκο, στην Καλιφόρνια. Έχει γράψει πολλά βιβλία για 
ενηλίκους µε το κανονικό του όνοµα, ενώ για τα παιδικά βιβλία χρησιµοποιεί το όνοµα-ψευδώνυµο Λεµονί 
Σνίκετ. (όπως κι εδώ). Τα βιβλία του έχουν πουλήσει εκατοµµύρια αντίτυπα παγκοσµίως ενώ µέχρι τώρα 
έχουν µεταφραστεί σε 41 γλώσσες. Αλλα βιβλία του είναι: «.Γιατί τα χαλάσαµε», «Μια σειρά από ατυχή 
γεγονότα» κ.α. 



Μαρία Ζώρου Α΄1 

 

ΜΜΜααατττωωωµµµέέένννααα   ΧΧΧώώώµµµααατττααα   
 

 

   
Εκδόσεις:    Κέδρος 

   
Συγγραφέας: 

 

 

   

∆ιδώ Σωτηρίου 
 

   

 

Λίγα λόγια για την ιστορία 

Η ιστορία του Μανώλη Αξιώτη λαµβάνει µέρος στη Μ.Ασία οι περίπου γύρω στο 1910 µέχριτο 1922 που έγινε η 
καταστροφή της Σµύρνης. Ο Μανώλης Αξιώτης µεγαλωµένος σε µια πολύτεκνη οικογένεια σε ένα χωριό της Μ. 
Ασίας, στον Κιρκιτζέ ζει όπως και οι άλλοι Έλληνες ειρηνικά µε τους Τούρκους . ∆εκαέξι χρονών πάει στη Σµύρνη 
όπου και δουλεύει σε διάφορες δουλειές για να τα βγάλει πέρα .Εκεί τον βρίσκει ο Βαλκανικός πόλεµος του 
1912,η αρχή του κακού δηλαδή ,γιατί από τότε άρχισαν οι ξένες δυνάµεις να στρέφουν τους Τούρκους εναντίον 
των Ελλήνων. Στο µεταξύ ο πατέρας του Μανώλη πεθαίνει και αυτός αναγκάζεται να γυρίσει στο χωρίο και να 
δουλέψει στα κτήµατα. 
 

Γιατί µου άρεσε 

Αυτό το  βιβλίο µε συγκίνησε γιατί αφηγείται αληθινά γεγονότα που έζησαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας πριν 
από τον ξεριζωµό τους.  
Είναι ένα µνηµειώδες έργο της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας που χαρακτηρίστηκε «Βίβλος της σύγχρονης 
εξόδου του Μικρασιάτικου Ελληνισµού». Από το 1962 που πρωτοεκδόθηκαν µέχρι σήµερα τα Ματωµένα 
Χώµατα έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 400.000 αντίτυπα. Το βιβλίο έχει µεταφραστεί στις εξής γλώσσες: 
αγγλικά, βουλγαρικά, εσθονικά, γαλλικά, γερµανικά, ολλανδικά, ουγγρικά, ρώσικα, ρουµανικά, σερβικά, 
ισπανικά, ιταλικά, τουρκικά και κέλτικα βρετονικά. 
Στην Τουρκία το βιβλίο είχε συγκλονιστική απήχηση. 
 

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα 

Η ∆ιδώ Σωτηρίου είναι η µεγαλύτερη αδελφή της Έλλης Παππά, γεννήθηκε στο Αϊδίνιο της Μικράς Ασίας και 
το 1909 η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στη Σµύρνη. Ήρθε πρόσφυγας στον Πειραιά και κατόπιν στην Αθήνα 
µετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όπου και σπούδασε, συνεχίζοντας στο Πανεπιστήµιο της Σορβόνης. Το 
1936 άρχισε να εργάζεται σαν δηµοσιογράφος σε διάφορα έντυπα, ενώ το 1944 έγινε αρχισυντάκτρια της 
εφηµερίδας Ριζοσπάστης. Μετά τον Εµφύλιο συνεργάστηκε µε το περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης και την 
εφηµερίδα Η Αυγή. Το πρώτο της µυθιστόρηµα κυκλοφόρησε το 1959. Τα έργα της έχουν µεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες. Το µυθιστόρηµά της Ματωµένα χώµατα έχει κυκλοφορήσει σε 250.000 περίπου αντίτυπα.  
Το 2001 η Εταιρία Ελλήνων Συγγραφέων καθιέρωσε προς τιµήν της το βραβείο "∆ιδώ Σωτηρίου", το οποίο 
απονέµεται "σε ξένο ή Έλληνα συγγραφέα που µε τη γραφή του αναδεικνύει την επικοινωνία των λαών και 
των πολιτισµών µέσα από την πολιτισµική διαφορετικότητα". 
 
 
 
 
 



Θανάσης Αναγνωστόπουλος Α΄1 

 

ΧΧΧααακκκλλλµµµπππέέέρρριιι   ΦΦΦιιιννν   
 

 

   
Εκδόσεις:    Σαββάλας 

   
Συγγραφέας: 

 

∆ιασκευή: 

 

Μετάφραση: 

   

   

Mark Twain (Μαρκ Τουέιν) 
 
Anna Kirwan 
 
Άννα Παπασταύρου    

 

Λίγα λόγια για την ιστορία 

Ο Χάκλµπερι Φιν προτιµάει να είναι ελεύθερος παρά «πολιτισµένος» 
Οι περιπέτειες µε τον Τοµ Σόγερ έκαναν τον Χακ πλούσιο, όµως ο πατέρας του είναι βίαιος και µέθυσος, κι ο 
απέραντος Μισισιπής είναι ο δρόµος που του ανοίγεται προς την ελευθερία. Η σχεδία του Χακ θα µεταφέρει 
αυτόν και το φίλο του, το φυγάδα Τζιµ, στην ελευθερία. 
Όµως, όταν µια νύχτα µε οµίχλη χάνουν το δρόµο τους, το ποτάµι τους παρασύρει σε επικίνδυνα εδάφη. Πώς 
µπορεί ένα µικρό αγόρι να επιβεβαιώσει σε µία περιοχή γεµάτη θανάσιµες παγίδες, συµµορίες και απατεώνες; 
Όταν κινδυνεύει η ίδια η ζωή και η ελευθερία, πώς µπορεί ο Χακ να σκεφτεί τη διαφορά ανάµεσα στο σωστό και 
το λάθος 
 

Προσωπική άποψη 

Κατά τη γνώµη µου το βιβλίοαυτό είναι ευχάριστο στο διάβασµα και απλό . Επίσης είναι πολύ αστείο και 
απολαυστικό. Το αγαπηµένο µου σηµείο είναι όταν ο Φιν βρίσκει µαζί µε το φίλο του τον πατέρα του νεκρό και 
έτσι καταλαβαίνει ότι σταµατάει η εκµετάλλευση του από τον  πατέρα του. 
Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ καλό βιβλίο για όλες τις ηλικίες και αξίζει η αγορά του. 
 

Λίγα λόγια για το συγγραφέα 

Σηµείωσε την πρώτη του λογοτεχνική επιτυχία ολοκληρώνοντας ένα σατιρικό σύντοµο διήγηµα στα πλαίσια 
µιας συλλογής κειµένων του Artemus Ward. Ο Τουαίην υπέβαλε το έργο του καθυστερηµένα και τελικά δεν 
αποτέλεσε µέρος της συλλογής του. Το 1891, ο Τουαίην έζησε στο Χάρτφορντ, όπου ολοκλήρωσε µερικά από τα 
σηµαντικότερα έργα του, µεταξύ των οποίων Οι περιπέτειες του Τοµ Σώγιερ (1876), Ο Πρίγκιπας και ο 
Φτωχός (1881) και Ένας Γιάνκης του Κονέκτικατ στην αυλή του βασιλιά Αρθούρου (1889). Οι περιπέτειες του 
Χάκλµπερι Φιν – κατά πολλούς το πιο γνωστό βιβλίο του – δηµοσιεύτηκε το 1885 και αποτέλεσε ένα από τα 
πρώτα βιβλία που εκδόθηκαν από τον εκδοτικό οίκο του ίδιου του Τουαίην. 
 
 



Έφη Καπουράλου Α΄1 

 

ΤΤΤοοο   ΝΝΝοοούύύµµµεεερρροοο   333111333222888   
Το βιβλίο της σκλαβιάς 

 

   
Εκδόσεις:    Βιβλιοπωλείον της Εστίας 

   
Συγγραφέας: 

 

   

   

Ηλίας Βενέζης 
 

   

«1922. Η Ανατολή γλυκύτατη πάντα, για σονέτο-κάτι τέτοιο. Όλα ήταν 

ήµερα και αβρά εκείνο το φθινόπωρο. Ο εχτρός είχε κατεβεί στην πόλη µας 

το Αϊβαλί. Και στο λιµάνι είχαν αράξει βαπόρια µε αµερικάνικες παντιέρες. 

∆ιαταγή: Το σάπιο εµπόρευµα – τα παιδάκια κ’ οι γυναίκες – θα µπάρκερναν 

για την Ελλάδα. Μα οι άντρες, από δεκαοχτώ ίσαµε σαρανταπέντε χρονώ, θα 

φεύγαν για το εσωτερικό, σκλάβοι στα εργατικά τάγµατα.» 
Έτσι αρχίζει το βιβλίο του Ηλία Βενέζη «Το νούµερο 31328».  
Πρόκειται για µια προσωπική διήγηση γεγονότων του βίωσε ο ίδιος ο συγγραφέας, µετά την µικρασιατική 

καταστροφή το 1922.Η ελληνική Ανατολή παραδόθηκε στο αίµα και στη φωτιά και οι Έλληνες έχασαν τις 
προαιώνιες εστίες τους. Όσοι γλίτωσαν από το θάνατο σύρθηκαν αιχµάλωτοι στα βάθη της Ασίας, για να 
δουλέψουν στα «εργατικά τάγµατα». Ανάµεσά τους είναι και ο ίδιος ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου που για 
δεκατέσσερις µήνες έζησε τις δραµατικές περιπέτειες που µας αφηγείται και συγκαταλέγεται στους ελάχιστους 
που κατόρθωσαν να επιζήσουν. Κάτω από άθλιες συνθήκες διαβίωσης, που αποδεκατίζουν το εξαθλιωµένο 
πλήθος των σκλάβων-αιχµαλώτων, µε το µαρτύριο της δίψας και της πείνας πάντοτε παρόν, µε τις επιδηµίες να 
θερίζουν, µε ατελείωτες εξαντλητικές οδοιπορίες, µε βιασµούς, λεηλασίες και κάθε τύπου αγριότητες, οι 
στρατολογηµένοι σπάζουν πέτρες, ανοίγουν δρόµους, επισκευάζουν γέφυρες, αποκαθιστούν τις καταστροφές 
που είχε προκαλέσει στο προσωρινά νικηφόρο πέρασµά του ο ελληνικός στρατός, µε έκδηλη τη διάθεση των 
Τούρκων να εκδικηθούν.  

Από το βιβλίο αυτό, µαζί µε τη φρίκη και την καταδίκη της ανθρώπινης αγριότητας, βγαίνουν και εικόνες 
ζεστής ανθρωπιάς, συµπαράστασης και αλληλεγγύης, που εκφράζεται πρώτα ανάµεσα στους συντρόφους αλλά 
στη συνέχεια και ανάµεσα στους αιχµαλώτους και τους Τούρκους φύλακες τους, που κάτω από τις σκληρές 
συνθήκες της αιχµαλωσίας διακρίνουν κοινά στοιχεία να τους συνδέουν.  

Το νούµερο αυτό ήταν το προσωπικό νούµερο του Ηλία, µε το οποίο καταγράφηκε στα αρχεία αιχµαλώτων, 
λίγο καιρό πριν απελευθερωθούν, µετά από 14 µήνες ατέλειωτης, ανελέητης και βασανιστικής αιχµαλωσίας. 
Αυτό το νούµερο έδωσε µεγάλη χαρά σ’ αυτόν και στους συντρόφους του, γιατί τους έδωσε µια ταυτότητα, αλλά 
κυρίως ένα στοιχείο και µια ελπίδα ότι κάποτε θα µπορέσει να τους αναζητήσει και να τους εντοπίσει κάποιος 
δικός τους.  

Το βιβλίο είναι συγκλονιστικό και βαθιά συγκινητικό. Κάθε παράγραφός του, κάθε σελίδα του είναι µια 
ανατριχιαστική  µαρτυρία της φρίκης του πολέµου, της αιχµαλωσίας, της ανθρώπινης αγριότητας και 
εκδικητικότητας. Σ’ αυτές τις περιγραφές δεν χωρούν λυρισµοί. Όπως συγκεκριµένα αναφέρεται σ’ ένα σηµείο 
του βιβλίου για ένα 15χρονο κορίτσι, που αφού έχει βιώσει απερίγραπτες κακουχίες, πείνα, δίψα, ανελέητες 
κακοποιήσεις, τελικά καταλήγει, και ο συγγραφέας κυνικά σηµειώνει: «∆εν το θάψαµε – αυτά είναι λυρισµοί, 
δεν είχαµε καιρό για καθαρή ποίηση. Του σεβαστήκαµε την αξιοπρέπεια να µείνει µονάχο κάτω απ’ τον ουρανό.» 

Άλλωστε αυτό είναι και το γενικότερο ενδεικτικό του ύφους που είναι γραµµένο το βιβλίο. Ύφος απλό, 
λιτό,συγκλονιστικά παραστατικό χωρίς λογοτεχνικό – αισθητικό εµπλουτισµό,  σε σηµείο που να αγγίζει τα όρια 
της κυνικότητας.  

Η γλώσσα που είναι γραµµένο είναι δηµοτική µε χαρακτηριστικούς τοπικούς ιωνικούς ιδιωµατισµούς 
(φτάξουµε, γληγοράδα, λαστιχέρνει, µουντάρησε, κλπ.) αλλά και τουρκικές εκφράσεις που αποτελούν και το 
χαρακτηριστικό της πολύχρονης συνύπαρξης των δύο λαών. 

Ο αφηγητής της ιστορίας είναι δραµατοποιηµένος, συµµετέχει δηλαδή στα αφηγούµενα γεγονότα, και 
συνάµα αυτοδιηγητικός, καθώς αφηγείται περιστατικά στα οποία είτε πρωταγωνιστεί είτε τα παρακολουθεί ως 
αυτόπτης µάρτυρας. Πρόκειται δηλαδή για οµοδιηγητική αφήγηση, σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, µε τον 
αφηγητή να εντάσσει τον εαυτό του στο σύνολο των Ελλήνων αιχµαλώτων που βιώνουν από κοινού τις ίδιες 
εµπειρίες. Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση ενισχύει την αίσθηση πως τα αφηγούµενα γεγονότα αποτελούν 



προσωπικά βιώµατα του αφηγητή και τους προσδίδει έτσι την αλήθεια της προσωπικής εµπειρίας. Συγχρόνως 
εµπλουτίζεται από διαλόγους που προσδίδουν αµεσότητα στα αφηγούµενα καθώς και σύντοµα σχόλια – σκέψεις 
του συγγραφέα – αφηγητή που επικυρώνουν την βαθιά τραγικότητα των καταστάσεων. 
 Ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει στον πρόλογό του, στη δεύτερη έκδοση: 
«Το βιβλίο τούτο είναι γραµµένο µε αίµα». Ένας κριτικός του σηµείωνε κάποτε για το ύφος του: “Έχει κάτι απ τη 

φονική λαµπρότητα των πολεµικών όπλων, τη φονική λαµπρότητα του αδυσώπητου φωτός. Αλλά εγώ δε µιλώ 

για το ύφος. Λέω για την καυτή ύλη, για τη σάρκα που στάζει το αίµα της και πληµµυρίζει τις σελίδες του. Για την 

ανθρώπινη καρδιά που σπαράζει, όχι για την ψυχή. Εδώ µέσα δεν υπάρχει ψυχή, δεν υπάρχει περιθώριο για 

ταξίδι σε χώρους της µεταφυσικής. Όταν καίγεται έτσι που καίγεται εδώ, µε πυρωµένο σίδερο η σάρκα, 

παντοδύναµη θεότητα υψώνεται αυτή, κι όλα τα’ άλλα σωπαίνουν. Έχουν να λένε πως κανένας πόνος δεν 

µπορεί να είναι ισοδύναµος µε τον ηθικό πόνο. Αυτά τα λένε οι σοφοί και τα βιβλία. Όµως, αν βγεις στα 

τρίστρατα και ρωτήσεις τους µάρτυρες, αυτούς που τα κορµιά τους βασανίστηκαν ενώ πάνω τους σαλάγιζε ο 

θάνατος -και είναι τόσο εύκολο να τους βρεις, η εποχή µας φρόντισε και γέµισε τον κόσµο- αν τους ρωτήσεις, 

θα µάθεις πως τίποτα, τίποτα δεν υπάρχει πιο βαθύ και πιο ιερό από ένα σώµα που βασανίζεται. Το βιβλίο τούτο 

είναι ένα αφιέρωµα σ’ αυτό τον πόνο. ” 

 

Λίγα λόγια για το συγγραφέα 

Ηλίας Βενέζης(1904-1973), ψευδώνυµο του Ηλία Μέλλου. Γεννήθηκε στο Αϊβαλί (Κυδωνιές) της Μικράς Ασίας 
και έζησε όλο το δράµα της µικρασιατικής καταστροφής. Ένα χρόνο αργότερα εγκαταστάθηκε στην Αθήνα όπου 
εργάστηκε ως υπάλληλος στην Τράπεζα, ενώ παράλληλα επιδόθηκε στη λογοτεχνία. Το πεζογραφικό του έργο, 
που διακρίνεται για την τρυφερότητα, τη νοσταλγία και το χαµηλόφωνο τόνο του, αναφέρεται κυρίως στη 
«χαµένη πατρίδα» και τις δυσκολίες των προσφύγων να προσαρµοστούν στην καινούρια πατρίδα τους.  
 
 



Θεοδώρα Ασηµάκη Α΄1 

 

ΈΈΈνννααα   πππαααιιιδδδίίί   µµµεεετττρρράάάεεειιι   τττααα   άάάσσστττρρρααα   
 

   
Εκδόσεις:    Ελληνικά Γράµµατα 

   
Συγγραφέας: 

 

Είδος: 

 

   

   

Μενέλαος Λουντέµης  

   
αφηγηµατικό κείµενο    

 

Περίληψη 

Το βιβλίο αναφέρεται σε ένα παιδί που ήθελε να µάθει γράµµατα αλλά το αφεντικό του δεν το άφηνε διότι έλεγε 
πως πρέπει να είναι συγκεντρωµένος στη δουλειά του. Το παιδί όµως ο Μέλιος ,που πιάνει «φιλίες µε τα βιβλία», 
µε υποµονή και επιµονή αρχίζει το ταξίδι για τη µεγάλη πολιτεία , το µεγάλο σχολείο. Στα δύσκολα βήµατά του 
γνωρίζει την αγάπη και τη φιλία αλλά και την αδικία και την προδοσία. 
 
Γιατί µου άρεσε 

Το βιβλίο αυτό είναι σίγουρα για δύσκολους αναγνώστες! Είναι γεµάτο µηνύµατα για τη ζωή και σίγουρα µέσα 
από κάποιες σελίδες µπορεί να σε διδάξει πολλά για αυτή! Ένας άλλος λόγος που αυτό το βιβλίο µου τράβηξε  
το ενδιαφέρον είναι επειδή αποτέλεσε έναν τρόπο να µάθω νέες λέξεις! 
 
 

 

ΗΗΗ   πππέέέτττρρρααα   τττωωωννν   δδδρρράάάκκκωωωννν   
 

   
Εκδόσεις:    Ψυχογιός 

   
Συγγραφέας: 

 

Μετάφραση: 

 

Είδος: 

Κάρολ Ουίλκινσον  

   
Αναστασία ∆εληγιάννη 
 
φαντασία, περιπέτεια    

 

Περίληψη 

Αρχαία Κίνα, δυναστεία των Χαν. Η Πινγκ, µια µικρή σκλάβα, βοηθάει ένα γέρο δράκο να σώσει µία παράξενη 
πέτρα, την πέτρα των δράκων, και να γλυτώσει από σίγουρο θάνατο. Μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι από την µία άκρη 
της Κίνας ως την άλλη, συναντώντας στο δρόµο τους από απλούς χωρικούς µέχρι τον ίδιο τον αυτοκράτορα 
καθώς και πλήθος δυσκολιών και κινδύνων. 
Θα µπορέσει η Πίνγκ να βοηθήσει τον δράκο να φτάσει στον προορισµό του και να διαφυλάξει ακεραία την 
πέτρα των δράκων ως το τέλος; 
 
Γιατί µου άρεσε 

Το βιβλίο αυτό µε ρούφηξε κυριολεκτικά µέσα του. Μου τράβηξε το ενδιαφέρον όλη η πλοκή. Το σηµείο όµως 
που πραγµατικά µε έκανε να χάνω την αίσθηση του χρόνου ήταν το τέλος που η µεγάλη και απρόσµενη 
αποκάλυψη µε κέρδισε!!! 
 


