Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια στα σχολεία μας πνέει ένας
νέος άνεμος ελευθερίας και δημιουργίας όσον αφορά την
ανάγνωση λογοτεχνικών έργων.
Η παιδική λογοτεχνία σήμερα είναι ένας
συνεχώς αναπτυσσόμενος
χώρος όπου
συναντώνται η φιλολογία, η θεωρία της
λογοτεχνίας, η παιδαγωγική, η ψυχολογία του
παιδιού και άλλες επιστήμες. Έτσι η συγγραφή
βιβλίων που απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά γνωρίζει
αλματώδη άνοδο και σε ποιότητα και σε πληθώρα
προσφερομένων τίτλων.
Το ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ είναι ένα μέρος μιας
προσπάθειας που πραγματοποιείται στο σχολείο
μας για να προωθηθεί η ανάγνωση και η αγάπη
των μαθητών μας προς το βιβλίο.
Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε όλους τους
μαθητές μας να ανακαλύψουν τη χαρά της
ανάγνωσης και τον πλούτο των εμπειριών που
προσφέρει.
Το πρώτο σκέλος της υλοποιείται στη δανειστική βιβλιοθήκη
μας όπου κάθε μαθητής μπορεί να διαλέξει
ανάμεσα από αρκετούς τίτλους βιβλίων το
βιβλίο που του αρέσει.
Και το δεύτερο σκέλος στην τάξη με την
παρουσίαση του βιβλίου στους συμμαθητές
του.
Στην παρουσίαση ο κάθε μαθητής μπορεί να
βάλει όλη του τη φαντασία για να την κάνει πιο
ενδιαφέρουσα και εντυπωσιακή. Έτσι αναπτύσσεται μεταξύ των
μαθητών μια άμιλλα η οποία μπορεί να παρακινήσει κι άλλα
παιδιά να διαβάσουν βιβλία.
Γκουντέλιας Τρύφων

δράκε, δράκε, είσ' εδώ;
της
Αγγελικής Βαρελλά
παρουσίαση
Μαίρη Καραγιάννη
Κατερίνα Ζαφειρίου
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Τέτη Σώλου

μεταφραστής

--

εκδότης

Πατάκης

είδος βιβλίου

Κωμικό

Η ιστορία που διάβασα.
τόπος
χρόνος

ήρωες

αφηγητής
σπουδαία γεγονότα

Αθήνα ,Ελλάδα
21ος αιώνας
η Αγγελική Βαρελά,
ο Δράκος χωρίς όνομα,
το ελεφαντάκι που είχε πονόδοντο,
τα πηγασάκια,
η Ρυπανσιν ,
ο Νέφ,
η Χουλιγκάνα,
ο Ντεσιμπέλ,
η Χωματερόλ,
ο Πυρκαγέσιον,
η Ανερζί, και ο Πεινάν.
η Αγγελική Βαρελά.
--

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Πριν από λίγα χρόνια η Αγγελική Βαρελά έγραψε ένα πολύ ωραίο
βιβλίο που λέγεται « Δράκε Δράκε εισ’ εδώ; » σημείωσε μεγάλη
επιτυχία .Το βιβλίο μας μιλάει μέσα από 7 ιστορίες , για τα
καθημερινά προβλήματά μας αλλά και

για το πώς πρέπει να

συμπεριφερόμαστε στον πλησίον μας . Όλα αυτά βέβαια με τον
πραγματικά μοναδικό τρόπο που έχει η συγγραφέας έτσι ώστε να
είναι

κατανοητά

στους

μικρούς

αναγνώστες

απευθύνεται, και με μια μικρή δόση χιούμορ.

,όπου

κυρίως

Η Κατ και η απίθανη γιαγιά της
της
Νίνα Μπόντεν

παρουσίαση
Κατερίνα Ζαφειρίου
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

--

μεταφραστής

Κώστια Κοντολέων

εκδότης

Ψυχογιός

είδος βιβλίου

Δραματικό Περιπετιώδες

Η ιστορία που διάβασα.
--

τόπος

--

χρόνος
ήρωες
αφηγητής
σπουδαία γεγονότα

Κατ, Ρόζι, Τομ, Λαρούνι, οι γονείς της Κατ...
Κατ
Όλα ήταν σπουδαία

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Η Κατ είναι ένα μικρό κορίτσι πολύ παράξενο γιατί από μικρή έχει
μεγαλώσει με το λάουρι (τη γιαγιά της)που έχει πολύ διαφορετικές
απόψεις από κάθε άλλη γιαγιά. Έχει μια μοτοσικλέτα και φορά πέτσινα
ρούχα. Ακόμα είναι αντίθετη με τις άλλες γιαγιάδες για τη διατροφή.
Οι γονείς της Κατ είναι ηθοποιοί κι έτσι δεν τους γνωρίζει.
Μικρή την έπαιρναν για να παίζει στις περιοδείες τους.
Ξαφνικά μια μέρα πήγαν να την πάρουν από το σχολείο για να
μείνει μαζί τους. Εκείνη αρνήθηκε και στο σπίτι της γιαγιάς της. Οι
γονείς της άρχισαν να δίνουν τη μάχη για να την πάρουν.
Η Κατ τότε άρχισε να παίρνει την κατάσταση στα χέρια της...

Η τελευταία μαύρη γάτα
του
Ευγένιου Τριβιζά

παρουσίαση
Μαίρη Καραγιάννη
Βάσω Κλόντζα
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Stephen West

μεταφραστής

--

εκδότης

Ελληνικά γράμματα

είδος βιβλίου

--

Η ιστορία που διάβασα.
Τόπος

Ένα νησί {κάπου στην Ελλάδα}

χρόνος

Δεν αναφέρεται στο βιβλίο.
Αλλά πιστεύουμε πως είναι
στην εποχή μας { 21ο αιώνας)

ήρωες

ο Πρωταγωνιστής, ο
Κοψόνουρης, η
Έβελινα , η
Γκράτσιελα , ο
Ράσμινος, ο
Μουντζούρης, ο
Τσαμπατσίκος,ο
Χουρχουδερός , ο
Τρύφων ο
Τρυποκάρυδος ο
Φεντερίκος Φιριντσέ

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΗΡΩΕΣ :
Ερνέστος και
Ενμούδος
Σουρμαδόρ ,
Αρμάνδος Ραπανσίν,
Γουλιέλμος
Δελαγόπας , Ο
κοντός με την
τραγιάσκα

Αφηγητής

σπουδαία γεγονότα

ο Πρωταγωνιστής

Η επικήρυξη των
μαύρων γατών αλλά
και των υπόλοιπων
το βύθισμα του
κίτρινου καραβιού
και η θριαμβευτική
επιστροφή των
μαύρων γατών!!!!

Λίγα λόγια για το βιβλίο.

Η ιστορία μας μιλά για ένα μαύρο γάτο που περιφέρεται στους
δρόμους ενός νησιού αναζητώντας τροφή και την τέλεια αγάπη.
Όλα ξεκινούν από μια απαγωγή μιας μαύρης γάτας μπροστά
στα έκπληκτα μάτια του ήρωα μας .Ο οποίος μετά από λίγο καιρό
πληροφορείται πως μια δολοπλόκος λέσχη προληπτικών θέλει να
εξαφανίσει όλες τις μαύρες γάτες. Σε μερικές μέρες οι μαύρες
γάτες επικηρύχθηκαν με σκοπό να τις αφανίσουν Με αυτόν τον
τρόπο όλες οι μαύρες γάτες κρύβονται όλη τη μέρα με το φόβο
μην τις πιάσουν .Έτσι ο ήρωας μας μένει μόνος γιατί με τις μέρες οι
φίλοι του όλο και λιγοστεύουν και μένει δίχως ελπίδα καμία .Ο
διωγμός επεκτείνεται και στις υπόλοιπες γάτες. Μέσα σ΄ αυτό τον
κατατρεγμό βρίσκει την αληθινή αγάπη που ακούει στο όνομα
Εβένινα . Μαζί της περνάει πολύ βαμμένο από τον ήρωα επισκιάζει
τη σχέση τους .Γι΄αυτό τον λόγο ο πρωταγωνιστής μας μένει για
άλλη μια φορά μόνος του .Καθώς περιπλανιέται στους δρόμους
συναντά ένα φίλο από τα παλιά , εν ονόματι Κοψονούρη
.Απ΄αυτόν μαθαίνει πως ένας άπληστος γουναράς ο Αρμάνδος
Ραπανσιν θέλει να κάνει όλες τις γάτες που κρατεί στα υπόγεια
του, γούνες .Έτσι αποφασίζουν να διασώσουν τις υπόλοιπες γάτες
.Με τη βοήθεια μιας καλής γυναίκας της κυράς Ρήνης τα
καταφέρνουν. Τότε παίρνουν την απόφαση να βουλιαξιουν το
καράβι με τις φάκες για να γεμίσει το νησί ποντίκια .Τελικά όπως
το είχαν σκεφτεί έγινε .Με αυτόν τον τρόπο βρήκαν την ευκαιρία
να γίνουν ξανά αποδεκτοί κατατροπώνοντας τα ποντίκια

Με οικογένεια
του
Έκτορα Μαλό
Παρουσίαση
Έλενα Κουτίνα
Βεατρίκη Κουτσελίνη
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Πέτρος Ζαμπέλης

μεταφραστής

Κ.Α.Σφαέλου

εκδότης

Μίνωας

είδος βιβλίου

Δραματικό

Η ιστορία που διάβασα.
τόπος

Γαλλία

χρόνος

Στα μέσα του 20ου αιώνα

ήρωες
αφηγητής
σπουδαία γεγονότα

Περρίνα, Κύριος Βιλ Φράντ, Ροζαλία.
Ο συγγραφέας
Ο θάνατος των γονέων της Περρίνας, η
ανακάληψη του παππού της.

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Αυτό το βιβλίο μας μιλάει για ένα κοριτσάκι, την Περρίνα.
Αυτό το κορίτσι γύριζε από πόλη σε πόλη, με μια άμαξα και
έβγαζε φωτογραφίες στους περαστικούς. Στην αρχή το
έκανε αυτό μαζί με τους γονείς της, όμως αργότερα ο
μπαμπάς της πέθανε και συνέχισε με τη μαμά της, η οποία
στην πορεία αρρώστησε και πέθανε κι αυτή.
Μετά η Περρίνα αναγκάστηκε να μετακομίσει σε μια
άλλη πόλη και να πιάσει εκεί δουλειά. Επειδή ήξερε δυο
γλώσσες, Αγγλικά και Γαλλικά, έπιασε δουλειά ως
μεταφράστρια. Επειδή ο κύριος Βιλφράν, που ήταν ο
διευθυντής

του

εργοστασίου

που

δούλευε,

την

εμπιστεύτηκε, την πήρε σπίτι του να ζήσουν μαζί. Μια μέρα
η Περρίνα ανακάλυψε ότι ο κύριος Βιλφράν ήταν ο
παππούς της. Μόλις το έμαθε κι αυτός την πήρε να ζήσουν
για πάντα μαζί.

Ο θησαυρός του κάστρου
της
Νινέττας Βολουδάκη

Παρουσίαση
Έλενα Κουτίνα
Βεατρίκη Κουτσελίνη
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Σπύρος Γούσης

μεταφραστής

--

εκδότης

Πατάκης

είδος βιβλίου

Περιπέτεια

Η ιστορία που διάβασα.
Τόπος
χρόνος
Ήρωες
Αφηγητής

σπουδαία γεγονότα

Μυστράς
Στη σύγχρονη εποχή
Ναταλία, Νικήτας, Ματθίλδη
Η συγγραφέας
Η απαγωγή των παιδιών, η εύρεση
του θησαυρού.

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Αυτό το βιβλίο μας μιλάει για δύο παιδιά τον Νικήτα και την
Ναταλία. Αυτά τα παιδιά μαζί με τη μητέρα τους πήγανε να
περάσουν τις διακοπές των Χριστουγέννων σε ένα παραθαλάσσιο
χωριό. Εκεί νοίκιασαν ένα πολύ όμορφο σπίτι απέναντι από ένα
κάστρο στο οποίο παλιά ζούσε ο Κων/νος Παλαιολόγος. Τα παιδιά
ήταν περίεργα να δουν πως ήταν μέσα στο κάστρο.
Μια μέρα βγήκαν έξω με την μητέρα τους και συνάντησαν ένα
παράξενο κοριτσάκι που το έλεγαν Ματθίλδη. Κανονικά αυτή ήταν
πνεύμα και έζησε την εποχή του Κων/νου Παλαιολόγου.
Γνωρίστηκαν κι έγιναν φίλοι.
Μόλις μαθεύτηκε ότι ο φύλακας του κάστρου εξαφανίστηκε
τα παιδιά μαζί της άρχισαν να ψάχνουν για να τον βρουν. Όμως
αυτό τους έβαλε σε μπελάδες. Οι απαγωγείς στράφηκαν εναντίον
τους. Τους κυνήγησαν και μετά από πολύ ώρα τους έπιασαν και
τους απήγαγαν. Τους έκλεισαν σε ένα απομονωμένο καλυβάκι
στην άκρη του δάσους μαζί με τον φύλακα. Τότε η μητέρα τους
ανησύχησε και κάλεσε την αστυνομία για να τους ψάξει. Πολλοί
αστυνομικοί έψαξαν και στο τέλος τους βρήκαν στο λιμάνι. Εκεί
που τα παιδιά είχαν χάσει όλες τις ελπίδες τους και πίστευαν ότι
θα πεθάνουν εμφανίστηκαν και τους έσωσαν. Έτσι γύρισαν
ευτυχισμένοι στο σπίτι τους και τα διηγήθηκαν όλα στη μαμά τους.
Επίσης ένα καλό από αυτή την ιστορία ήταν ότι πέρασαν τις
υπόλοιπες διακοπές τους με τον πατέρα τους που αναγκάστηκε να
αφήσει τη δουλειά του όταν χάθηκαν.

Ο μικρός πρίγκιπας
του
Αντουάν Ντε Σαντ - Εξυπερύ
Παρουσίαση
Βάσω Κλόντζα
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Αντουάν Ντε Σαντ - Εξυπερύ

μεταφραστής

Μελίνα Καρακώστα

εκδότης

Πατάκης

είδος βιβλίου

Περιπέτεια

Η ιστορία που διάβασα.
Αφηγητής

Ο μικρός πρίγκιπας

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Ο μικρός πρίγκιπας είναι ένα μυθιστόρημα που αναφέρεται σε
ένα παιδί που ταξιδεύει σε πολλούς πλανήτες και γνωρίζει
παράξενους ανθρώπους. Την ιστορία του μικρού πρίγκιπα μας την
αφηγείται αρχικά ένας πιλότος που έπεσε με το αεροπλάνο του στη
Σαχάρα και εκεί γνώρισε το μικρό πρίγκιπα ο οποίος είχε έρθει από
άλλο πλανήτη. Ο πιλότος μαθαίνει στο μικρό πρίγκιπα διάφορα
πράγματα για τη γη, όπως πώς είναι ένα αρνί, ή σε τι χρησιμεύουν
τα αγκάθια των λουλουδιών και ο μικρός πρίγκιπας αρχίζει τότε να

αφηγείται στον πιλότο τα ταξίδια του πριν έρθει στη γη. Έτσι ο
μικρός μας αφηγητής μας εκμυστηρεύεται ότι στον πλανήτη του
υπήρχαν τρία ηφαίστεια κι ένα λουλούδι. Το φυτό αυτό ήταν
μοναδικό και δε συναντιέται πουθενά αλλού. Ο μικρός πρίγκιπας
και το λουλούδι γίνονται φίλοι. Όμως του φάνηκε πολύ απαιτητικό
και δε μπορούσαν να συμβιβαστούν με τίποτε παρόλο που του
άρεσε τόσο πολύ! Όταν εγκατέλειψε τον πλανήτη του για να πάει
στους άλλους αστεροειδείς στενοχωρήθηκε πολύ.
Στον πρώτο πλανήτη συναντά έναν βασιλιά που ήταν σκληρός
μονάρχης και ήθελε όλοι να τον υπακούν. Ο βασιλιάς του φέρεται
αρκετά φιλικά αλλά ο μικρός πρίγκιπας βγάζει το συμπέρασμα πως
όλοι οι μεγάλοι είναι τρελοί και δεν καταλαβαίνουν ποτέ τι λένε τα
παιδία! Επίσης ο βασιλιάς κατοικεί σε ένα πλανήτη που αρκεί μόνο
γι’ αυτόν και όχι για άλλους. Ο μικρός πρίγκιπας εγκαταλείπει τον
πλανήτη αυτόν γεμάτος τύψεις.
Ο δεύτερος πλανήτης τον οποίο επισκέπτεται είναι επίσης πολύ
μικρός και εκεί κατοικεί ένας κλόουν ο οποίος όταν τον χειροκροτά
κανείς κατεβάζει το καπέλο του και σου λέει «Καλημέρα». Αυτό
φάνηκε στο μικρό πρίγκιπα πολύ ενδιαφέρον στην αρχή, αλλά στη
συνεχεία το βαρέθηκε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει και από κει
λυπημένος. Σε λίγη ώρα έκανε στάση σε ένα πλανήτη που
κατοικούσε ένας μεθύστακας ο οποίος έπαιζε ένα παιχνίδι με
μπουκάλια και τα έσπαγε. Αυτό ήταν όντως σκέτη αποτυχία να
μένεις με ένα μεθυσμένο που ντρέπεται κι ο ίδιος επειδή πίνει!!!
Φεύγοντας δεν υπήρχαν τύψεις στο μυαλό του. Αργότερα ο
προορισμός του ήταν ένας μικρός πλανήτης όπου ζούσε ένας
άνθρωπος που δε σήκωνε κεφάλι από τους υπολογισμούς. Ήταν έλεγε- πολύ σοβαρός και όλα τα αστέρια ήταν ιδιοκτησία του.
Όμως ο μικρός πρίγκιπάς μας αποφάσισε πως οι υπολογισμοί δεν

είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή και έφυγε για τον πλανήτη
του Φανοστάτη. Εκεί ο Φανοστάτης άναβε ένα φανάρι το
απόγευμα και το έσβηνε το πρωί. Όταν το άναβε ήταν σα να έδινε
ζωή σε ένα λουλούδι και όταν το έσβηνε έμοιαζε σα να αποκοίμιζε
ένα λουλούδι ή αστέρι. Όμως έφυγε κι από κει γιατί ο πλανήτης
παραήταν μικρός και δεν υπήρχε κάποια δουλειά για τον ίδιο εκεί!
Στον δικό του πλανήτη ξερίζωνε τα μπαομπάμπ -τα μικρά δέντρα
που μπορούσαν να γίνουν πολύ μεγάλα και να κάνουν κακό στο
περιβάλλον!
Έτσι έφτασε στον πλανήτη του πολυδιαβασμένου γεωγράφου
που γνώριζε παρά πολλά πράγματα για όλο τον πλανήτη και έδειξε
μεγάλο ενδιαφέρον για τον πλανήτη του μικρού πρίγκιπα! Παρόλ’
αυτά ο ήρωας της ιστορίας μας έφυγε κι από κει. Ο έβδομος
σταθμός του ήταν η γη. Στη γη τον εντυπωσίασαν πολλά πράγματα:
γνώρισε ένα φίδι, ένα λουλούδι, τα ψηλά βουνά και την ηχώ, έναν
κήπο με τριαντάφυλλα και τελικά την αλεπού. Η αλεπού έμαθε στο
μικρό πρίγκιπα τι θα πει «εξημερώνω» κάτι σαν: κάνω φίλους και
κάτι σαν «δημιουργώ δεσμούς με τους άλλους». Επίσης η αλεπού
έμαθε στο μικρό ξανθό πρίγκιπα πως αν την εξημερώσει τότε θα
είναι μοναδική γι’ αυτόν και δε θα μοιάζει με καμία άλλη από τις
χιλιάδες αλεπούδες! Έμαθε δηλαδή πως πρέπει κανείς να ψάχνει
για τα σημαντικά πράγματα με την καρδιά κι όχι με το νου!!!
Μετά από πολλές μέρες διαβίωσης σ’ αυτόν τον πλανήτη
κατάλαβε τη σημασία του μοναδικού του λουλουδιού στον
πλανήτη του που το είχε αφήσει μόνο του κι απροστάτευτο. Τότε
θέλησε να επιστρέψει πίσω σ’ αυτό. Παρακάλεσε λοιπόν το φίδι να
τον τσιμπήσει έτσι ώστε να πεθάνει και να πετάξει με την καρδιά
του πίσω στο αγαπημένο του και μοναδικό λουλούδι !!! Ο πιλότος
φαίνεται πως κατάλαβε τι ήθελε να του εξηγήσει ο μικρός

πρίγκιπας.
Συμβαίνει όμως το ίδιο και στον καθένα από μας όταν διαβάζει
αυτή την καταπληκτική ιστορία; Καταλαβαίνουμε κι εμείς την
καταπληκτική αυτή ιστορία με τα μυστικά που κρύβει μέσα στις
λέξεις της ;;;

Ο σπουργίτης με το κόκκινο
γιλέκο
της
Γαλάτειας Γρηγοριάδου – Σουρέλη
Παρουσίαση
Κλαίρη Κανιάκα
Μαίρη Καραγιάννη
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Τέτη Σώλου

εκδότης

Ψυχογιός

είδος βιβλίου

Περιπέτεια

Η ιστορία που διάβασα.
Τόπος
χρόνος

Ήρωες

Αφηγητής

σπουδαία γεγονότα

Μια γειτονιά της Αθήνας
Στη σύγχρονη εποχή
Ο σπουργίτης, η νεράιδα, ο
Τραλαρός, η γοργόνα, ο Πες-πες, τα
άτιμα πουλιά και ο άνθρωπος της
Τσιμεντούπολης
Ο σπουργίτης
Η περιπέτεια του βυθού, η εύρεση
του διαμαντιού και του γιλέκου, η
αγάπη του για τη νεράιδα και η
ανάδειξη του σε συγγραφέα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Η ιστορία μας μιλάει για ένα συγγραφέα σπουργίτη που
αναζητεί το κλεμμένο του γιλέκο σε στεριά και θάλασσα.
Στο δρόμο του γνωρίζει ένα χελιδόνι τον Τραλαρό όπου πρέπει
να προλάβει τους φίλους του πριν αποδημήσουν. Και το ταξίδι
ξεκινά. Στην αρχή συναντούν κάποια οικογένεια νάνων που έχει
χάσει το μικρότερο παιδί της. Όμως ο ήρωας μας εντοπίζει το
νανάκι και χαρίζει ξανά την ευτυχία στους νάνους. Ο δεύτερος
σταθμός η Ποντικοπολιτεία όπου μαζί με τον Τραλαρό βοηθούν τα
ποντίκια στο χτίσιμο της . Μετά συνεχίζουν το δρόμο τους. Και εκεί
είναι που ο ήρωας μας γνωρίζει την πραγματική αγάπη στα μάτια
της νεράιδας του δασούς. Ύστερα από αυτή τη σημαντική εμπειρία
πηγαίνει στο Γαϊδουροχώρι όπου εκεί ο Δήμαρχος τους λέει τη
προσωπική και συναρπαστική του ιστορία. Αργότερα ο σπουργίτης
μιας και αφελής νομίζει πως ο ανεμόμυλος που βρίσκεται στη
διαδρομή του είναι ένας Γίγαντας!!! Και έτσι αρχίζει να μονομαχεί
μαζί του με αποτέλεσμα να βρεθεί λιπόθυμος .Για καλή του τύχη
βρίσκεται εκεί κοντά ο Τραλαρός και που συνεφέρει . Μετά
έπρεπε να περάσουν από τη θάλασσα ο Τραλαρός τον έβαλε σε
ένα νούφαρο και τον έδεσε απάνω του!!! Όμως ο απερίσκεπτος
πρωταγωνιστής μας μη ακούγοντας τις συμβουλές του φίλου του
.
Πέφτει και βυθίζεται στα απύθμενα νερά του ωκεανού! Εκεί
γνωρίζει έναν ιππόκαμπο τον Πες-Πες όπως τον ονόμασε ο ήρωας
μας . Ο Πες-Πες λοιπόν πήγε τον σπουργίτη μιας και κατάλαβε από
την ομιλία τους πως δεν γνώριζε πολλά για τη θάλασσα στη
Ψαροβιβλιοθήκη. Αφού κάθισαν εκεί για λίγο ο Πες-Πες του
διηγήθηκε το παραμύθι του νερού .Δηλαδή το ταξίδι που κάνει το

νερό του ποτάμιου για να φτάσει στη θάλασσα και για την βοήθεια
που τους παρέχει ο Ήλιος . Μετά τον οδήγησε στη βασίλισσα ,που
όπως είπε ο σπουργίτης.
Συγκρίνονταν σε ομορφιά με την νεράιδα του.
Η βασίλισσα ήτανε πολύ θυμωμένη διότι είχε μάθει πως
χτίστηκαν σπίτια μέσα στη θάλασσα ! Παρόλο που ήταν σε άσχημη
ψυχολογική κατάσταση φέρθηκε καλά σπουργίτη και αφότου
τελείωσε η συζήτηση πήγαν να κοιμηθούν. Την άλλη ο σπουργίτης
έφυγε με το χελιδονόψαρο των 6 30.στο δρόμο του βρίσκει ένα
διαμάντι όπου γίνεται η αιτία να μαλώσει με τον Τραλαρό.
Δυστυχώς όμως μετά επισκέπτεται μια άχρωμη πόλη. Το πρώτο ον
που συνάντησε ήταν ένα σαλιγκάρι το οποίο ρώτησε ο
πρωταγωνιστής τι συμβαίνει η απάντηση πολύ άσχημη ΠΟΛΕΜΟΣ!
Ο σπουργίτης ήθελε να μάθει τι το κακό είχε αυτός ο πόλεμος και
τότε ανακάλυψε τη πικρή αλήθεια όπου και έγινε αφορμή να
γράψει ένα σπουδαίο κείμενο που τον έκανε γνωστό!!!
KAI αφού έγινε γνωστός όλοι όσοι τον είχαν κοκορεύονταν ότι
ήταν φίλος του .Τότε ήταν που ο σπουργίτης πήρε τη μεγάλη
απόφαση μετά από ένα Όνειρο να κάνει δημοπρασία για το
διαμάντι και τα έσοδα να διατεθούν για καλούς σκοπούς. Έτσι κι
έγινε! Ύστερα ο ήρωας μας ξεκίνησε πάλι το ταξίδι του και έφτασε
σε μια τσιμεντούπολη εκεί συνάντησε ΡΟΜΠΟΤ και αργότερα
αφού είχε ψάξει πολύ βρήκε έναν άνθρωπο. Όμως πως τον βρήκε
είχε γίνει υποχείριο της ίδιας του της ανακάλυψης τα πάντα τα
έκανε το Ρομπότ μέχρι που σκεφτόταν γι’ αυτόν!! Ε, τότε ήταν που
σπουργίτης μας έγραψε το 2ο σπουδαίο άρθρο στο οποίο καλούσε
όλους τους ανθρώπους να πάνε να βοηθήσουν τους ανθρώπους
στη Τσιμεντούπολη !! Έτσι όλοι οι φίλοι του μα και πολλοί άλλοι
έσπευσαν να βρεθούν εκεί για να βοηθήσουν ! Μέχρι και τα άτιμα

πούλια που του είχαν κλέψει το γιλέκο του το επέστρεψαν .
Όλα αυτά τα διηγήθηκε στη Γαλάτεια Γρηγοριάδου Σουρέλη που
μας τα γράφει σε αυτό το βιβλίο .Και όπως η ίδια λέει αφού
τελείωσε την διήγηση του χάθηκε μες τη νύχτα!

Το πέτρινο σπίτι
της
Ηρούς Παπαμόσχου

Παρουσίαση
Κλαίρη Κανιάκα
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Μελίτα Αντωνιάδου

εκδότης

Πατάκης

είδος βιβλίου

Διήγημα

Η ιστορία που διάβασα.
Τόπος
χρόνος
Ήρωες

Ένα μικρό νησί κοντά στη Λέσβο
Την εποχή της κατοχής
Η Κατερινιώ

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Ένα μικρό κορίτσι, η Κατερινιό, φεύγει για διακοπές στο νησί
της γιαγιά και του παππού της το καλοκαίρι του 1940. Φτάνει
εκεί καθώς κάνει χαρούμενα σχέδια για το πώς θα περάσει
με τα παιδιά του νησιού. Όμως προσέχει πως κάτι δεν πάει
καλά.
Πού πήγαν τα παιδιά που θα παίζαν με της ώρες μέχρι να

νυχτώσει;
Πού είναι οι καλοσυνάτοι άνθρωποι του νησιού που θα
μιλούσαν τώρα οι άντρες για τις ψαριές και οι γυναίκες
για ότι τις απασχολούσε;
Γιατί όλοι μάζευαν τρόφιμα και τα βόλευαν σε μέρη που
δεν ήταν πολύ εύκολα να τα βρείς ;
Η απάντηση για όλα αύτα ήρθε μετά από λίγες μέρες
από τον παππού της που της είπε πως ήρθε πόλεμος . Η
Κατερινιώ δεν ήξερε τι πάει να πει αύτη η λέξη. Ρώτησε τον
παππού της αλλά δεν της απάντησε. Στα χρόνια που θα
ακολουθήσουν παρασυρμένη θα μάθει και με το παραπάνο
στη δίνη του πολέμου της κατοχής και της αντίστασης ,
μεγαλωμένη πριν την ώρα της η Κατερινιώ θα τα μάθει
όλα .

Πώς να κάνεις τα μαθήματά
σου χωρίς να σου έρχεται
εμετός.
του
Τρέβορ Ρομέιν

Παρουσίαση
Μαίρη Καραγιάννη
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Τρέβορ Ρομέιν

μεταφραστής

Φίλιππος Χρυσόπουλος

εκδότης

Κέδρος

είδος βιβλίου

Οδηγός

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Ο Τρέβορ Ρομέιν συγγραφέας αυτού του βιβλίου
προσπαθεί να βοηθήσει τον σύγχρονο μαθητή και να του
μάθει πως να κάνει τα μαθήματα του ευχάριστα !!!
Βέβαια με το μοναδικό τρόπο που μόνο αυτός μπορεί
και φυσικά όλα αυτά δοσμένα με μια καλή αίσθηση του
χιούμορ !!!

Όποτε αν και εσείς έχετε πρόβλημα με το διάβασμα δεν
έχετε παρά να διαβάσετε αυτό το βιβλίο-οδηγό του
Τρέβορ Ρομέιν:
Το «Πώς να κανείς τα μάθημα τα σου χωρίς να σου
έρχεται εμετός» Σας προτείνω να διαβάσετε τις σελίδες
13,18,22,26,27,37,38,66

Σοφία
της
Ζωρζ Σαρή
Παρουσίαση
Κατερίνα Ζαφειρίου
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

-----

μεταφραστής

------

εκδότης

Πατάκης

είδος βιβλίου

Μυθιστόρημα

Η ιστορία που διάβασα.
Τόπος
χρόνος

ήρωες

αφηγητής
σπουδαία γεγονότα

Αθήνα , Βάγια
1936
Σοφία, Αγγελική, Γιάννης, Μαράκι,
Ανδρομάχη, Βιβή, Κρινιώ, Σημέλα, Μυρσίνη,
Πόπη, Φρόσω.
Η συγγραφέας
σελ. 117, 42, 43.

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Το βιβλίο « Σοφία » της συγγραφέως Ζωρζ Σαρή μας μιλάει
για ένα επτάχρονο κοριτσάκι που ο πατέρας της μόλις έχει
πεθάνει. Η μαμά της αναγκάζεται να τη δώσει στην οικογένεια
των

Πολυχρονιάδη,

που

μένουν

στην

Αθήνα,

ως

«δουλάκι».Εκεί η Σοφία δεν μεταχειρίζεται σαν «δουλάκι»,την
έχουν σαν κόρη τους. Μαζί με τα άλλα 4 κορίτσια τους η
Αγγελική, ο Γιάννης και η Σοφία ζουν ένα ολόκληρο χειμώνα.
Μια μέρα η μαμά της Σοφίας έστειλε γράμμα στην Αθήνα ότι
θέλει πίσω την κόρη της γιατί έχει τώρα λεφτά. Με τις δυνατές
στιγμές που έχουν περάσει τα παιδιά δεν μπορούν να
χωριστούν απ' τη Σοφία. Έτσι πάνε όλοι μαζί στην Βάγια που
έμενε πριν για να κάνουν διακοπές όλο το καλοκαίρι εκεί !!!
Από εκείνο το χρόνο και μετά κάθε καλοκαίρι πήγαιναν εκεί
να κάνουν διακοπές και για δουν τη Σοφία !!!

Το ημερολόγιο μιας
πριγκίπισσας
της
Μέγκ Κάμποτ
Παρουσίαση
Κλαίρη Κανιάκα
Ράνια Ανδρέου
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Δ. Χαλκιόπουλος

μεταφραστής

Βούλα Μάστορη

εκδότης

Πατάκης

είδος βιβλίου

Μυθιστόρημα

Η ιστορία που διάβασα.
Τόπος

Στην Αμερική

χρόνος

Στη σύγχρονη εποχή

ήρωες

Η Μεγκ, η μαμά της, ο δάσκαλος της
Άλγευρας

αφηγητής

Η Μεγκ

σπουδαία γεγονότα

Όταν έμαθε ότι είναι πριγκίπισσα ενός
κράτους.

Χωρίς να το ξέρουν
της
Ιωάννας Καρατζαφέρη
Παρουσίαση
Γιώργος Βαρδάκης
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Τέτη Σώλου

μεταφραστής

--

εκδότης

Πατάκης
(Συλλογή Χελιδόνια)

είδος βιβλίου

εφηβικό ημερολόγιο

Η ιστορία που διάβασα.
Τόπος

--

χρόνος

--

ήρωες
αφηγητής

Αργύρης, γιαγιά, νονά, μαμά, μπαμπάς
--

σπουδαία γεγονότα

--

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς. Ο Αργύρης παίρνει πολλά
δώρα. Της μαμάς ήταν ένα ωραίο ημερολόγιο. Αρχικά
απογοητεύτηκε. Μέσα σε λίγες όμως μέρες καταλαβαίνει
το πλεονέκτημα της ιδιωτικότητας. Κάποιες μέρες γράφει

τα νέα της ημέρας που πέρασε. Ένας χρόνος περνάει έτσι.
Όλες οι εθνικές γιορτές, οι ξεχωριστές μέρες του χρόνου, η
ώρα του σχολείου, τα γενέθλια του, οι διακοπές του
έτους, οι φίλοι του. Όλους και όλα τα κρίνει μέσα σε αυτό
το βιβλίο που κανείς δε μπορεί να δει. Τα όνειρα του, οι
πρώτοι έρωτες του, και τα γεγονότα που αυτός θεωρεί
σημαντικά. Περιγράφει πώς ο μπαμπάς φέρνει αντίθετη
γνώμη σε όλα, πως η μαμά είναι πολύ αυστηρή και τη
γιαγιά, μια γυναίκα, παλαιών αρχών. Την όμορφη και
μοδάτη νονά του. Τους φίλους που κάνει στα μέρη που
επισκέπτεται. Μια ολόκληρη χρόνια είναι περασμένη στις
σελίδες αυτού του βιβλίου. Και όλα γίνονται χωρίς να το
ξέρουν...

Μικρές Κυρίες
της
Λουίζας Μέϋ Άλκοτ
Παρουσίαση
Κλαίρη Κανιάκα
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

--

μεταφραστής

Ρένα Χάτχουτ

εκδότης

Καστανιώτη

είδος βιβλίου

Μυθιστόρημα

Η ιστορία που διάβασα.

Τόπος

Η Αγγλία

χρόνος

Κατά τη διάρκεια του Β' παγκοσμίου
πολέμου

ήρωες

Η Τζο, η Μπεθ, η Μεγκ και η Έιμυ

αφηγητής

--

σπουδαία γεγονότα

Η αναχώρηση του πατέρα για τον πόλεμο.

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Μια πολύ σημαντική χρονιά στη ζωή τεσσάρων αδερφών: η
χαριτωμένη Μεγκ γνωρίζει τα πρώτα σκιρτήματα του έρωτα, η
TZO το αγοροκόριτσο, δημοσιεύει το πρώτο της διήγημα, η

γλυκιά Μπεθ αρρωσταίνει σοβαρά, η 'Ειμυ μαθαίνει το νόημα
της θυσίας και της αυταπάρνησης. Κοντά τους, ο γείτονας τους,
ο ορφανός Λώρι, γνωρίζει τη μητρική στοργή και την
οικογενειακή θαλπωρή, ενώ ο παππούς του γίνεται ο καλός
άγγελος της οικογένειας, αντικαθιστώντας τον πατέρα που
λείπει στον πόλεμο.
Εμπνευσμένη από τα ίδια τα παιδικά της χρόνια, η Λουΐζα Μέυ
Άλκοτ μας χαρίζει ένα χαριτωμένο βιβλίο γεμάτο ζωντανές εικόνες
και συναρπαστικές περιπέτειες που αγγίζουν τις καρδιές
μικρών και μεγάλων.

Το διαστημικό κουτάλι
του
Φίλιπ Ρίντλεϊ
Παρουσίαση
Κλαίρη Κανιάκα
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Κρις Ρίντελ

μεταφραστής

Κώστια Κοντολέων

εκδότης

Ψυχογιός

είδος βιβλίου

Περιπέτεια

Η ιστορία που διάβασα.

Τόπος
χρόνος
ήρωες
αφηγητής
σπουδαία γεγονότα

Μια χωματερή
Κάπου στο μέλλον
Η Φιλ και ο Φέριγκαλ
-Όταν βρέθηκαν στο νησί.

Άνθος του γιαλού
του
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Παρουσίαση
Γιάννης Κυριακούλης
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Νικόλας Ανδρικόπουλος

μεταφραστής

Κώστας Πούλος

εκδότης

Παπαδόπουλος

είδος βιβλίου

Μυθιστόρημα

Η ιστορία που διάβασα.

Τόπος
χρόνος

ήρωες

αφηγητής
σπουδαία γεγονότα

Ένα νησί του Αιγαίου
Πριν αρκετά χρόνια
Μάνος [ψαράς ] , Γιαλής [φίλος του
Μάνου], Λύμπος [γέρο ναυτικός] ,
πρίγκιπας , αγριολούλουδο [ η κοπέλα
που αγάπησε ο πρίγκιπας ] .
Ο συγγραφέας

Η μεταμόρφωση της Λουλούδως

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Ο Μάνος είναι ένας νεαρός ψαράς που ζει σε ένα ελληνικό νησί. Όλη τη ζωή
του την έχει περάσει κοντά στην θάλασσα , δουλειά του το ψαροκάικο ,
αγαπημένη του ώρα το βράδυ στην κορυφή ενός βράχου που έμοιαζε να
κρέμεται πάνω από τη θάλασσα , κοντά σε ένα ερειπωμένο κάστρο του παλιού
καιρού , να κοιτάζει τον ουρανό και να χαζεύει το παιχνίδι των άστρων
μυρίζοντας το μαγευτικό άρωμα ενός πανέμορφου αγριολούλουδου που μόνο
δε κείνο το βράχο υπήρχε και πουθενά αλλού σε όλο το νησί. Ένα βράδυ εκεί
που χάζευε μακριά στο βάθος της θαλάσσιας γραμμής ανάμεσα στους δυο
βράχους βλέπει να μια στρόγγυλη φωτεινή μπάλα .Του έκανε μεγάλη εντύπωση
και την παρατηρούσε για ώρα που αυτή άναβε και έσβηνε και στο τέλος
έσβησε μέσα στην θάλασσα. Στην αρχή σκέφτηκε μήπως ήταν κάποιος φάρος
αλλά πάλι ποιος να νοιαστεί να τοποθετήσει εκεί τον φάρο αφού κανένας δεν
νοιάζονταν για το έρημο φτωχό νησί του. Μπα , σκέφτηκε ο Μάνος κάτι άλλο
θα΄ναι .Το πρωί θα περάσω με τη βάρκα μου να δω. Πέρασε την άλλη μέρα ,
πέρασε και τις επόμενες μέρες αλλά τίποτε δεν ανακάλυψε. Τα βράδια την
έβλεπε καθαρά την φωτεινή μπάλα την μέρα τίποτε.
Ένα βράδυ ο φίλος του ο Γιαλής τον βρήκε να κοιτάζει την θάλασσα
προβληματισμένος, τον ρώτησε και ο Μάνος του διηγήθηκε την ιστορία. Του
Γιαλή του φάνηκε πώς ήταν κάτι μαγικό και σκέφτηκε να ρωτήσουν τον γεροσοφό καπετάν Λύμπο .Δεν έχασαν καιρό και πήγαν να τον βρουν στην καλύβα
του.
Ο γερο- ναυτικός τους άκουσε προσεχτικά αλλά ήταν νύχτα και οι δυο φίλοι
δεν μπόρεσαν να δουν το χαμόγελο που χαράχτηκε στα χείλη του. Ξεκίνησε
λοιπόν να του λέει την ιστορία που όπως είπε ήταν από πολύ παλιά : ζούσε
κάποτε στο

ερειπωμένο κάστρο ένας πρίγκιπας

που αγάπησε

μια

νησιωτοπούλα .Ήταν μια πανέμορφη κοπέλα που συνήθιζε να την αποκαλεί
«νυχτολούλουδο». Σχεδίαζαν να παντρευτούν ώσπου ξαφνικά κηρύχτηκε ο
πόλεμος και ο πρίγκιπας αναγκάστηκε να φύγει. Της υποσχέθηκε όμως ότι τα

Χριστούγεννα θα γύριζε και θα γίνονταν ο γάμος τους. Πέρασαν τα πρώτα και
τα δεύτερα Χριστούγεννα και τα τρίτα και άλλα πολλά και ο πρίγκιπας δεν
γύριζε. Η κοπέλα δεν μπορούσε να φανταστεί ότι τον είχαν πιάσει αιχμάλωτο
και μαράζωνε με τον καημό ότι την είχε ξεχάσει. Όλοι στο νησί ήξεραν ότι η
φιγούρα που έβλεπαν πάνω στο βράχο κάθε βράδυ ήταν αυτή , ώσπου ένα
βράδυ δεν την είδαν και ανησύχησαν , πήγαν να δουν τι συμβαίνει και
αντίκρισαν στην θέση της ένα πανέμορφο αγριολούλουδο .Ο θάνατος λυπήθηκε
να την πάρει και την άφησε στη γη σαν αγριολούλουδο .Την ίδια ώρα ο
αγαπημένος της, λες και ένιωσε τον χαμό της , παρακάλεσε το Θεό να τον κάνει
μια φωτεινή μπάλα στον ουρανό για να μπορεί έστω και να την βλέπει .Έτσι
φύτρωσε αυτό το όμορφο αγριολούλουδο στο βράχο και έτσι βγαίνει τη νύχτα η
φωτεινή μπάλα στον ουρανό .Και έτσι η αγάπη τους δεν θα σβήσει ποτέ.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα :
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

Γεννήθηκε στη Σκιάθο[1851-1911] .Ήταν ένα

από τα έξι

παιδιά της

οικογένειας του . Ο πατέρας του ήταν παπάς και αυτό επηρέασε τον χαρακτήρα
του συγγραφέα ο οποίος πήγαινε στην εκκλησία συχνά ακόμη και τον καιρό που
σπούδαζε στην Αθήνα. Το δημοτικό σχολείο το τελείωσε στη Σκιάθο , γυμνάσιο
πήγε στην Αθήνα όπου και τελείωσε την Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Στην Αθήνα ζούσε φτωχικά και όσο ήταν φοιτητής βοηθούσε νεαρότερα
παιδιά στα μαθήματα τους, για να βγάζει τα απαραίτητα για να ζει .Έκανε
παρέα με απλούς ανθρώπους και γι αυτό αυτοί οι απλοί άνθρωποι
πρωταγωνιστούν στα διηγήματα του. Επίσης μέσα στα διηγήματα του μιλάει
για την θάλασσα την οποία αγαπούσε πολύ .Το βιβλίο του « Το άνθος του
γιαλού » είναι μια ιστορία που εξελίσσεται στην Σκιάθο.

Το πέρασμα της γάτας
της
Ηρους Παπαμόσχου
Παρουσίαση
Κλαίρη Κανιάκα
Άννα Γιαλέρνιου
ΣΤ1 τάξη

εικονογράφος

Άλκης Παπαμόσχου

μεταφραστής

--

εκδότης

Πατάκης

είδος βιβλίου

Περιπέτεια

Η ιστορία που διάβασα.

Τόπος

Αθήνα

χρόνος

Σημερινή εποχή

ήρωες

Η Κοκόνα:
Ένα άσπρο-γκρι γατάκι του δρόμου που
το βρίσκει η Κορίννα και το κάνει
κατοικίδιό της.
Η Κορίνα:
Ένα γλυκό 10χρονο κορίτσι με ξανθιές
κοτσίδες και χαρούμενο περπάτημα.
Η μαμά και ο μπαμπάς:
Είναι οι γονείς της Κορίνας όπου από την
πρώτη στιγμή συμπαθούν την Κοκόνα
(και μάλιστα το όνομά της, της το έχει
δώσει ο μπαμπάς)
Ο Γουργούρης :
Ένας στρουμπουλός γάτος που η Κοκόνα
όταν τον πρωτοαντίκρισε τον μίσησε
θανάσιμα, είναι ο γάτος της Όλγας –μιας

φίλης της Κορίνας - γκρίζος από την
κορυφή ως τα νύχια που ακόμα και τα
μάτια του γκριζάρουν λίγο και φοράει
ένα χαρακτηριστικό κόκκινο λουράκι στο
λαιμό .Είναι ο γάτος που αργότερα
αγαπάει η Κοκόνα.
Η κυρα –Τασιά :
Είναι η παραδουλεύτρα που έχει
προσλάβει η μαμά για το σπίτι ,δεν
συμπαθεί καθόλου την Κοκόνα.
Ο Φρίξος:
Ένα αδέσποτο σκυλί της γειτονιάς, που
όταν το βλέπει η Κοκόνα βγάζει
μακρόσυρτες κραυγές για να του σπάει
τα νεύρα.
αφηγητής

Η Κοκόνα ένα άσπρο-γκρι γατάκι

σπουδαία γεγονότα

Η γέννηση της γάτας

Λίγα λόγια για το βιβλίο.
Από τότε που η Κoρίνα και η Κοκόνα συναντιούνται
γίνονται δύο πολύ καλές φίλες. Συμβαίνουν διάφορα
εκπληκτικά πράγματα. Καθώς μεγαλώνει η Κοκόνα δείχνει
την εξυπνάδα της. Αγαπάει και αγαπιέται, κρίνει και
κρίνεται κάνει νέους φίλους και μπλέκει σε μια τρελή
περιπέτεια με σοβαρά και κωμικά απρόοπτα. Μαθαίνει
τρόπους συμπεριφοράς, συμπαθεί και συμπαθιέται,
τρελαίνει και τρελαίνεται. ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΑΝΩΚΑΤΩ!!!!!!!

