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ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ

Παναγιώτης Κωνσταντινίδης,
ΒΡΟΜΙΚΑ ΚΟΛΠΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Σέργιος Μανδαλιανός,

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Γιώργος Μαρούλης,

Ο ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ ΑΕΤΟΣ

Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος,
Ο ΛΙΝΟΣ

Θανάσης Παπαδόπουλος

Paul Steward –
Chris Ridell

ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ

1. Ποιό είναι το αγαπημένο σου βιβλίο;
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι «ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ».
2. Ποιός είναι ο συγγραφέας του βιβλίου;

Οι συγγραφείς του βιβλίου είναι ο Paul Steward και ο
Chris Ridell.

3. Περίληψη του βιβλίου;
Όταν γεννήθηκε ο Τουίγκ τον εγκατέλειψαν στο
επικίνδυνο δάσος του μυστηρίου όπου τον ανάθρεψε μια
οικογένεια ξωτικών. Μια κρύα νύχτα ο Τουίγκ κάνει κάτι
που δεν έχει ξανακάνει άλλο ξωτικό: Απομακρύνεται από
το μονοπάτι.
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4. Ποιό είναι το αγαπημένο σου κομμάτι του βιβλίου;
Το αγαπημένο μου κομμάτι του βιβλίου είναι όταν ο
ήρωας αν και είχε χάσει τα πάντα πίστεψε στον εαυτό του
και στο τέλος τα κατάφερε.
5. Εάν συναντούσες τον συγγραφέα τι θα τον ρωτούσες;
Θα τον ρωτούσα πώς και σκέφτηκε να κάνει ένα
τόσο ωραίο παραμύθι;
6. Εάν συναντούσες τον ήρωα του βιβλίου τι θα τον
ρωτούσες;
Θα τον ρωτούσα πως κατάφερε να επιβιώσει με τόσα
βάρη που είχε στην ψυχή του.
7. Το βιβλίο έχει γίνει ταινία ή υπάρχει κάποιο τραγούδι με
ανάλογο θέμα;
Όχι.
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ΓΙΡΓΚΕΝ
ΜΠΑΝΣΕΡΟΥ
ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΝ
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΚΛΟΥΖ
ΒΡΟΜΙΚΑ ΚΟΛΠΑ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

1. Ποιο είναι το αγαπημένο μου βιβλίο;
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι :
«Βρόμικα κόλπα στο γήπεδο».

2. Ποιος είναι ο συγγραφέας;
Είναι ο Γίργκεν Μπανσέρους.
3. Περίληψη της ιστορίας του βιβλίου.
Ο Κλουζ δεν παίζει μπάλα. Το ποδόσφαιρο δεν του
αρέσει. Ώσπου έρχεται η Γιάννα και ζητάει την βοήθειά
του: κάτι ύποπτο συμβαίνει στην ομάδα της. Ο Κλουζ δεν
αργεί να βρεθεί στα ίχνη των υπόπτων. Αλλά για να
ξεδιαλύνει την υπόθεση και για να το κάνει αυτό θα
αναγκαστεί να φορέσει την μπλούζα του τερματοφύλακα.
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4. Το πιο αγαπημένο μου κομμάτι του βιβλίου.
Είναι όταν ο Κλουζ αναγκάζεται να γίνει
τερματοφύλακας στην ομάδα της Γιάννας ώστε να
ανακαλύψει το μυστήριο.
5. Αν συναντούσα τον συγγραφέα τι θα του έλεγα;
Αν συναντούσα τον συγγραφέα πρώτα- πρώτα θα του
έλεγα συγχαρητήρια για το υπέροχο αυτό βιβλίο του,
επίσης θα τον ρωτούσα ποια ήταν η αφορμή για να γράψει
αυτήν την ιστορία και αν έχει κάποια σχέση με τα παιδικά
του χρόνια.
6. Αν συναντούσες τον ήρωα του βιβλίου, τι θα του έλεγες;
Είσαι πολύ γενναίος, θαρραλέος και με πολύ
αυτοπεποίθηση.
7. Το βιβλίο έχει γίνει ταινία ή υπάρχει κάποιο τραγούδι με
ανάλογο θέμα;
Όχι.
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Ο Μεγάλος Περίπατος
του Πέτρου

της Άλκης Ζέη

1. Ποιο είναι το αγαπημένο μου βιβλίο;
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι «ο Μεγάλος Περίπατος
του Πέτρου».
2. Ποια είναι η συγγραφέας;
Η συγγραφέας είναι η Άλκη Ζέη
3. Περίληψη της ιστορίας του βιβλίου.
Το βιβλίο έχει θέμα την Κατοχή του ΄40 και την
απελευθέρωση και είναι ζυμωμένο με αυτοβιογραφικά
στοιχεία της συγγραφέα. Ο ήρωας του βιβλίου είναι ο
Πέτρος

που

μία

μέρα

πριν

τον

πόλεμο

είναι

ένα

συνηθισμένο εννιάχρονο αγόρι το οποίο, από τη μια
στιγμή στην άλλη, θα ξεκινήσει έναν μεγάλο περίπατο που
θα τον κάνει να μεγαλώσει πριν από την ώρα του.
Βλέποντας γύρω του το θάνατο και την πείνα, εντάσσεται
στην Αντίσταση μαζί με άλλους συμμαθητές του. Μαζί
προκαλούν δολιοφθορές στους Γερμανούς. Βιώνει την
απογοήτευση όταν βλέπει τους γύρω του να χάνουν την
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αξιοπρέπειά τους για ένα κομμάτι ψωμί. Βιώνει την
απώλεια όταν οι Γερμανοί σκοτώνουν τους αγαπημένους
του φίλους. Η απελευθέρωση τον βρίσκει «άντρα πια,
δεκατριών χρονών».
4. Το πιο αγαπημένο μου κομμάτι του βιβλίου.
Το αγαπημένου μου κομμάτι του βιβλίου είναι όταν ο
Πέτρος ολοκληρώνει τον τετραετή του «περίπατο» κι
ελεύθερος πια περπατάει στους δρόμους.
5. Αν συναντούσα την συγγραφέα, τι θα της έλεγα;
Θα της έδινα συγχαρητήρια που κατόρθωσε να
γράψει αυτό το μυθιστόρημα επειδή κατάφερε να με
συγκινήσει νιώθοντας ότι διάβαζα κομμάτια από την
ιστορία της πατρίδας μου όπως την έζησε η συγγραφέας
που τότε ήταν μικρή.
6. Αν συναντούσα τον ήρωα του βιβλίου, τι θα του έλεγα;
Θα του έλεγα ότι θαύμασα το κουράγιο του και την
αξιοπρέπειά του μιας και προτίμησε να διακινδυνεύσει τη
ζωή του συμμετέχοντας στην Αντίσταση και δε δέχτηκε
φαγητό από τους «προδότες» ούτε για να φάει ο σκύλος
του.
7. Το βιβλίο έχει γίνει ταινία ή υπάρχει κάποιο τραγούδι με
ανάλογο θέμα;
Το βιβλίο έγινε θεατρική παράσταση που ανέβηκε στο
Εθνικό Θέατρο.
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BEN KANE
Ο ΑΣΗΜΕΝΙΟΣ
ΑΕΤΟΣ
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ
ΛΕΓΕΩΝΑΣ

1. Ποιο είναι το αγαπημένο μου βιβλίο;
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι «Ο Ασημένιος Αετός»
που αποτελεί μέρος μιας τριλογίας με τίτλο «Το Χρονικό
της Ξεχασμένης Λεγεώνας». Τα άλλα δύο βιβλία της
τριλογίας είναι «Η Ξεχασμένη Λεγεώνα» και «Ο Δρόμος
προς τη Ρώμη».
2. Ποιος είναι ο συγγραφέας;
Ο συγγραφέας της παραπάνω τριλογίας είναι ο Ben
Kane.
3. Το αγαπημένο μου κομμάτι του βιβλίου.
Το αγαπημένο μου μέρος της ιστορίας είναι αυτό που
περιλαμβάνεται στο δεύτερο βιβλίο της τριλογίας. Σε αυτό
πληροφορούμαστε για τις μεγάλες μάχες στις οποίες
συμμετείχαν οι τρεις ήρωες που πρωταγωνιστούν σε αυτή
τη συναρπαστική ιστορία.
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4. Περίληψη της ιστορίας του βιβλίου.
Οι τρεις ήρωες του βιβλίου, ο οιωνοσκόπος
Ταρκύνιος, ο Ρωμύλος και ο Γαλάτης Βρέννος, είναι
ενωμένοι με τα δεσμά της φιλίας και το μίσος τους για τη
Ρώμη. Πολεμώντας και αντιμετωπίζοντας πολλούς
εχθρούς, φτάνουν ως τα πέρατα του τότε γνωστού
κόσμου, χωρίς όμως να σταματούν να ονειρεύονται την
ελευθερία τους και την επιστροφή στην πατρίδα.
Συμμετέχουν σε τρομερές μάχες και βιώνουν επώδυνες
δοκιμασίες και κακουχίες ελπίζοντας να επιζήσουν. Αλλά,
όπως γνωρίζει ο Ταρκύνιος, σε μια τρομερή μάχη στην
οποία θα πάρουν μέρος, δύο από αυτούς είναι γραφτό να
επιζήσουν. Εν τω μεταξύ, η δίδυμη αδελφή του Ρωμύλου,
η Φαβιόλα, αποκτά επικίνδυνους εχθρούς λόγω της
σχέσης της με έναν υψηλόβαθμο Ρωμαίο στρατιωτικό, τον
Βρούτο. Κυνηγημένη από έναν κυνηγό σκλάβων,
προσπαθεί να διαφύγει από μία Ρώμη μέσα στο χάος και
την ανομία. Ταξιδεύει στη Γαλατία για να συναντήσει τον
Βρούτο και να σώσει τη ζωή της.
5. Έχει γίνει το συγκεκριμένο βιβλίο ταινία; Υπάρχει
κάποιο τραγούδι ή ποίημα με ανάλογο θέμα;
Το βιβλίο «Ο Ασημένιος Αετός» δεν έχει γίνει ταινία
ούτε υπάρχει κάποιο τραγούδι ή ποίημα με ανάλογο θέμα.
6. Αν συναντούσα τους βασικούς ήρωες ή τον συγγραφέα
του βιβλίου, τι θα τους ρωτούσα;
Εάν συναντούσα τους βασικούς ήρωες του βιβλίου,
θα τους έκανα τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Πώς ήταν η καθημερινή σας ζωή στο στρατόπεδο;

Πώς καταφέρατε να επιζήσετε από τις επώδυνες
κακουχίες που βιώσατε;
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Πώς είναι να πολεμάς στο πλευρό των Ρωμαίων
στρατιωτών;

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το μέλλον;

Ποια γεγονότα που συνέβησαν στη διάρκεια των
πολέμων σας σημάδεψαν;


7. Αν συναντούσα τον συγγραφέα του βιβλίου, τι θα του
έλεγα;
Θα του έλεγα ότι το βιβλίο του είναι πολύ ωραίο, γιατί
καταφέρνει να κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του
αναγνώστη, συνδυάζοντας με επιτυχία τον μύθο με τα
ιστορικά γεγονότα.
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ΣΟΦIA ΖΑΡΑΜΠΟΥΚΑ
ΦΙΛΟΙ
ΦΙΛΟΙ
ΚΑΡΔΙΟΦΙΛΟΙ

Ο ΛΙΝΟΣ

1. Ποιό είναι το αγαπημένο μου βιβλίο;
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι :
«Φίλοι, Φίλοι, Καρδιοφίλοι – ο Λίνος».
2. Ποιά είναι η συγγραφέας;
Είναι η Σοφία Ζαραμπούκα.
3. Περίληψη της ιστορίας του βιβλίου.
Βρισκόμαστε στην Αθήνα του 1950. Η Αθήνα αλλάζει
όψη. Γεμίζει πολυκατοικίες. Η γερμανική κατοχή έχει
λήξει, ο εμφύλιος πόλεμος επίσης. Ωστόσο, οι μνήμες είναι
ακόμα πολύ νωπές και οι πληγές ανοιχτές. Μια
δωδεκάχρονη κοπέλα, μας μεταφέρει το βαρύ
μεταπολεμικό κλίμα της εποχής εκείνης. Μας μιλάει για τον
πατέρα της, τους φίλους της, το σχολείο της και για τα
εμπόδια που έχουν βάλει οι δυο πόλεμοι στις ανθρώπινες
σχέσεις. Στο σπίτι τα πράγματα είναι δύσκολα . Οι γονείς
έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες και δεν συμφωνούν
μεταξύ τους. Τα παιδιά όμως έχουν τον τρόπο τους και
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κυρίως τις φιλίες τους για να ξεπεράσουν κάθε λογής
εμπόδια.
4. Το πιο αγαπημένο μου κομμάτι του βιβλίου.
Είναι όταν η ηρωίδα του βιβλίου αναφέρει σε ένα
σημείο ότι «εμείς μπορεί να χάσαμε το σπίτι μας, αλλά, αν
σκεφτώ τα χειρότερα παρηγοριέμαι. Σκέψου ότι ο Λίνος
έχασε τον μπαμπά του…..».
Μ’ αυτό θέλει να τονίσει ότι στον πόλεμο, αλλά και
γενικά, το χειρότερα είναι η απώλεια της ανθρώπινης ζωής
και όχι τα υλικά αγαθά.
5. Αν συναντούσα την συγγραφέα τι θα της έλεγα;
Το βιβλίο σας είναι πολύ ωραίο γιατί ενώ μιλάει για
την εποχή των δυο πολέμων συγχρόνως αναφέρει και ένα
σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα των παιδιών που είναι ο
χωρισμός των γονέων τους.
6. Αν συναντούσα την ηρωίδα του βιβλίου τι θα της έλεγα;
Είσαι πολύ θαρραλέα, αισιόδοξη και έτοιμη να
αντιμετωπίσεις κάθε δυσκολία. Συγχαρητήρια.
7. Το βιβλίο έχει γίνει ταινία ή υπάρχει κάποιο τραγούδι με
ανάλογο θέμα;
Όχι.
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