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Βιβλία που διαβάστηκαν και προτάθηκαν από τους μαθητές 

Ο Μικρός Πρίγκηπας 

Συγγραφέας:AntoinedeSaint-Exupery 

Εκδόσεις: Πατάκη 

 

Τα γενέθλια 

Συγγραφέας: Ζωρζ Σαρή 

Εκδόσεις: Πατάκη 

 

JaneEyre 

Συγγραφέας: CharlotteBronte 

 

Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ 

Συγγραφέας: Άννα Φρανκ 

Εκδόσεις: Μίνωας 

 

Στο τσιμεντένιο δάσος 

Συγγραφέας: ΛότηΠέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου 

Εκδόσεις: Πατάκη 

 

Ο άνθρωπος στον Άρη 

Συγγραφέας: AndyWeir 

Εκδόσεις: Παπαδόπουλος 

 

Τα μυστικά των κοριτσιών 

Συγγραφέας: Τζάκλιν Ουίλσον 

Εκδόσεις: Ψυχογιός 

 



Τα άλογα της πράσινης κοιλάδας 

Συγγραφέας: Λίνα ΛυχναράΕκδόσεις: Πατάκη 

 

Περίληψη Βιβλίου: Αστραδενή 

Εκδόσεις: Κέδρος 

 Συγγραφέας: Ευγενία Φακίνου 

 

Στο μυθιστόρημα της Ευγενίας Φακίνου, πρωταγωνίστρια είναι ένα εντεκάχρονο κορίτσι 

που παρά την ηλικία του είναι ιδιαίτερα ώριμο και ξεχωριστό. Η Αστραδενή μαζί με την 

οικογένεια της αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο που γεννήθηκε, τη Σύμη, 

αφήνοντας πίσω την ανέμελη και ευτυχισμένη ζωή για να βρουν μια καλύτερη τύχη στην 

Αθήνα.                   

       Η ζωή στην Αθήνα είναι σκληρή και δύσκολη. Στην Αθήνα ο ρυθμός ζωής είναι 

διαφορετικός  όπως και οι νοοτροπίες και οι συνήθειες των ανθρώπων. Ο πατέρας της 

συναντά πολλές δυσκολίες μέχρι να βρει δουλειά και τα χρήματα που κερδίζει είναι πολύ 

λίγα. Είναι όμως τίμιος και εργατικός άνθρωπος. Η μητέρα της είναι σεμνή και λιγομίλητη, 

μια γυναίκα πληγωμένη από τον χαμό του γιού της, όμως δεν θέλει να στεναχωρεί τους 

άλλους. 

        Στην Αθήνα η Αστραδενή και οι γονείς την μένουν σε ένα υπόγειο διαμέρισμα που δεν 

θυμίζει τίποτα το σπίτι στη Σύμη. Κλεισμένη στο διαμέρισμα αναπολεί το νησί, της φίλες 

της, τις απογευματινές μαζώξεις των γυναικών,  τις ομαδικές δουλειές, τα παιχνίδια με τις 

φίλες και τις κουβέντες των μαμάδων. Αναπολεί επίσης το ίδιο το σπίτι στη Σύμη, την 

κουζίνα, το τζάκι, την στέρνα, το ψηλό κρεβάτι, το παράθυρο, το φαρδύ περβάζι. 

        Η νέα της ζωή είναι γεμάτη προβλήματα και μοναξιά. Λόγω της καταγωγής της και της 

διαφορετικότητας της, δεν έχει φίλες. Είναι όμως δυνατή και αγωνίζεται, γιατί δεν θέλει να 

απογοητεύσει τους γονείς της. Με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο παρατηρεί τα πάντα γύρω 

της και τα συγκρίνει με τη ζωή στη Σύμη. Στο παιχνίδι αυτό του μυαλού της νικητής βγαίνει 

η Σύμη και έτσι η Αστραδενή επιβιώνει μέσα από την αναπόληση της ευτυχισμένης της 

ζωής.   

-Εβελίνα 

 

 

 

 

 

 

 



ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ 

 

Τζακλιν Ουίλσον 

 Είναι δύο κορίτσια που περιγράφουν σε ένα ημερόλογιο η κάθε μια την ζωή που 
ζούνε καθημερινά και τα παράπωνα που έχουν απο τα συγγενικά τους πρόσωπα.Το 
πρώτο κορίτσι είναι  η Ίντια που ζει σε  ένα μεγάλο, πολυτελές σπίτι, με μια μαμά 
που δε χωνεύει κι  μπαμπά που ασχολείται μόνο με την δουλειά του και δεν τηε 
δδίνει σημασία, μοναδική της παρηγοριά είναι το ημερολόγιό της στο οποίο 
κρατάει όλα τα μυστικά που βλέπει μέσα στο σπίτι της. Η Ακριβή μένει σε 
διαμέρισμα  με τη γιαγιά της και την κατά πολυ μικρότερη της θεία  τις  οποίες  
λατρεύει βέβαια παλιότερα ζούσε σε ένα  άλλο που την κακοποιουσέ ο πατριός της 
επίσης ζούσε με  την μητέρα της και τα τρια αδελφια της έχει και έκεινη  μοναδική 
παρηγοριάς της ένα ημερολόγιο όπου γράφει τους τρόπους με τους οποίους θα 
μπορούσε να τιμωρήσει τον πατριό της, και το ονομάζει Επίσημο Εγχειρίδιο των 
Τρομερών Βασανιστηρίων Για Τον Τέρι. Μια τυχαία συνάντηση θα φέρει τα δυο 
κορίτσια κοντά και όταν η Ακριβή αναγκάζεται να το σκάσει από το σπίτι της, η Ίντια 
έχει μια καταπληκτική ιδέα για κρυψώνα αυτο θα ήταν τα μυστικό των κοριτσιών....                                                                                                               
Γεωργία Πιτσάκη  

 

Η χαρούλα στους εφτά ουρανούς 

Η Χαρούλα είναι όπως και το όνομα της .Χαρούμενη, 

χαριτωμένη ,καλόκαρδη . 

Μαθήτρια της Β Λυκείου ,Θεσσαλονικιά βρίσκεται ξάφνου στην 

Λακωνία ,φιλοξενούμενη σε σπίτι φιλικής οικογένειας. Ο 

ναυτικός πατέρας της , ο πρώτος μηχανικός στο δεξαμενόπλοιο 

Seabird , η μητέρα της, ο αδερφός της και το πλήρωμα 

αιχμαλωτίστηκαν από Σομαλούς πειρατές. 

Έτσι η κοπέλα μετακομίζει στο σπίτι του αδελφικού φίλου του 

πατέρα της , πλοιάρχου και πατέρα της συνομήλικης Ειρήνης. 

Υπήρχε ένας παλιός όρκος που οι δύο άντρες είχαν δώσει: 

Σε μία ώρα ανάγκης η μία οικογένεια θα υποστήριζε την άλλη. 



Πιστός στην υπόσχεση του , καπετάν Γιάννης εγκατέστησε στο σπίτι του την Χαρούλα 

.Κοντά τους η Χαρούλα ξαναβρήκε το γέλιο της και άρχισε να ελπίζει ξανά . Αλλά και να 

ανησυχεί , καθώς δεν λάμβαναν νέα . Όμως η οικογένεια της στήριζε και την ενθάρρυνε 


