
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στοιχεία αναγνώστη 

Ονοματεπώνυμο: Μαρία Φελέκη 

Σχολείο: 7Ο Δημοτικό Γαλατσίου  

Τάξη:  Ε2 

Χαρακτηριστικά βιβλίου 

Τίτλος: Εμένα με νοιάζει 

Συγγραφέας: Γαλάτεια Γρηγοριάδου – Σουρέλη  

Εκδόσεις: Πατάκη  

Είδος βιβλίου: Μυθιστόρημα  

Θέματα: Περιβάλλον, άνθρωπος, συνεργασία, σχολική ζωή 

Προτεινόμενες ηλικίες: 10+  

Πληροφορίες για το βιβλίο που διάβασα 

Τόπος: Ανθόπυργος 

Κύριοι ήρωες: Ο δάσκαλος και οι μαθητές 

Σημαντικά γεγονότα: 

 Οι κάτοικοι του χωριού αρρωσταίνουν εξαιτίας του μολυσμένου 

νερού. 

 Ο κ. Βγένας αναγνωρίζει τα λάθη του.  

 Μαθήματα ανθρωπιάς από τα παιδιά προς τους άρρωστους 

συμμαθητές τους. 

 Ο δάσκαλος παλεύει με τους εμπρηστές και η ζωή του κινδυνεύει. 

Αγαπημένο σημείο του βιβλίου: 

Ο κύριος Βγένας αναγνωρίζει τα λάθη του και κάνει δωρεές για να 

επανορθώσει. 
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Λίγα λόγια για το βιβλίο μου 

  Το βιβλίο «Εμένα με νοιάζει» είναι ένα συναρπαστικό,  βραβευμένο  

  μυθιστόρημα,  που ευαισθητοποιεί τον άνθρωπο για το μεγάλο  πρόβλημα  

  της εποχής μας, τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Επίσης τονίζει την ατομική   

`  ευθύνη για την καταστροφή της γης.   

Υπόθεση: 

Όλα ξεκίνησαν αρκετά χρόνια πριν όταν χτίστηκε ένα χωριό, ο Ανθόπυργος. 

 Το χωριό αυτό ήταν πανέμορφο, με καταπράσινα δέντρα αλλά ήταν και  

  φτωχό, μέχρι που ήρθε ένας εργοστασιάρχης, ο κύριος Βγένας και έχτισε  

  ένα εργοστάσιο. Έτσι πολλοί άνθρωποι μπόρεσαν να βρουν θέσεις  

  εργασίας στο εργοστάσιο και το χωριό δεν ήταν πια τόσο φτωχό. Όμως  

  κατά τη διάρκεια της κατασκευής του εργοστασίου διορίστηκε στον  

  Ανθόπυργο ένας δάσκαλος, ο Αλέξανδρος Δασκαλόπουλος.  Ο 

  συγκεκριμένος   δάσκαλος ήταν ευαισθητοποιημένος με το περιβάλλον.  

  Έτσι μέσα από το διαφορετικό μάθημα που έκανε στα παιδιά, τα έκανε να 

  καταλάβουν  την αξία του περιβάλλοντος. Τα παιδιά άρχισαν να 

  συμπαθούν τον δάσκαλο κι έκαναν πολλά πράγματα μαζί του για να  

  μπορέσουν να σώσουν το περιβάλλον από τους κινδύνους. Μάλιστα ο  

  δάσκαλος έβαλε και τη ζωή του σε κίνδυνο για να μπορέσει να σώσει το  

δάσος και το χωριό από κάποιους ανεύθυνους εμπρηστές. Τελικά θα νικήσει το                          

καλό ή το κακό; ‘Όλα δείχνουν πάντως ότι ο δάσκαλος  δεν έχει πολλές 

πιθανότητες να τα καταφέρει… 

    

   

 

  


