
 

 



ΤΟΥΕΪΝ ΜΑΡΚ 

   Ο Μαρκ Τουέιν είναι το  ψευδώνυμο του Σάμουελ Λάνγκχορν Κλέμενς, ένας από 

τους μεγαλύτερους Αμερικανούς συγγραφείς. Γεννήθηκε στο Μιζούρι το 1835 και  

έζησε  κοντά στον ποταμό Μισισιπή, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το 

βιβλίο του: Περιπέτειες του Τομ Σόγιερ. Πέθανε στο Κονέκτικατ των Ηνωμένων 

Πολιτειών το 1910.  

   Άλλαξε πολλά επαγγέλματα και τελικά αποφάσισε να γίνει οδηγός 

ποταμόπλοιου. Το ψευδώνυμο  του   "Μαρκ Τουέιν" είναι μία έκφραση των 

βυθομετρητών που συνόδευαν πάντα τα ποταμόπλοια στα ταξίδια τους. Η φωνή 

τους ακουγόταν κάθε τόσο να λέει: "Μαρκάρισε μισό", "μαρκάρισε ένα" κ.λπ. 

"Μαρκ Τουέιν " θα πει "μαρκάρισε δύο βάθη ". 

  Δούλεψε ως ιδιαίτερος γραμματέας, ανθρακωρύχος, εκδότης,  συγγραφέας, 

απεσταλμένος εφημερίδας.  

 



 

   Ο αστεροειδής: 2362 Mark Twain, πήρε το όνομά του από τον συγγραφέα. 

   Ο Μαρκ Τουέιν ήταν αριστοτέχνης χιουμορίστας. Η ζωή του δείχνει τον 

άνθρωπο, τον γεμάτο ανήσυχη ευθυμία, διαυγή οξυδέρκεια και δυνατή 

λογική. Τα έργα του, από τη φιλολογική άποψη έχουν γονιμότητα, ευρείς 

ορίζοντες και αριστοτεχνικό χειρισμό πολλών ζητημάτων και θεμάτων. 

  Η τύχη και ο πλούτος ευνόησαν απλόχερα τον μεγάλο συγγραφέα που, 

παρόλο που γελούσε αληθινά στη ζωή, ήταν στο βάθος ένας πικρός 

σαρκαστής. Και το μυστικό του αυτό το πήρε μαζί του όταν πέθανε. 

 



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

  Ο Τομ Σώγιερ, είναι ένα ορφανό παιδί που ζει με την θεία Πόλυ στο 

Μιζούρι. Ο Τομ είναι ένα έξυπνος, σκανταλιάρης και καλόκαρδος νέος. 

Στο βιβλίο αυτό μας μιλάει για τις περιπέτειες του, που είναι 

αμέτρητες.  Μαζί  του είναι πολλές φορές και ο καλύτερος του φίλος, ο 

Χακ Φιν. Κάθε μέρα ξεκινά με μια νέα περιπέτεια, για να καταλήξει 

όπως οι μεγάλοι λένε σε μια νέα σκανταλιά, που έχει ως αποτέλεσμα 

μια νέα τιμωρία  από την θεία του ή τον δάσκαλό του, και όλα αυτά, 

γιατί η ζωή είναι βαρετή χωρίς περιπέτειες και ο Τομ πρέπει να κάνει 

πάντα κάτι για να διασκεδάσει και να επιβιώσει στον κόσμο των 

μεγάλων. Ίσως την μεγαλύτερη περιπέτεια την ζει με την  Μπέκυ, το 

κορίτσι που συμπαθεί, όταν θα χαθεί μαζί της μέσα στην σπηλιά αλλά 

ατρόμητος θα την προστατέψει. 



 
 

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΗΡΩΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

  Ο Τομ Σόγιερ είναι ένα ενεργητικό, πνευματώδες, ευρηματικό, έξυπνο 

δημιουργικό αγόρι δώδεκα ετών, το οποίο είναι   ορφανό  και  τους 

μεγαλώνει μαζί με τον αδερφό του, η θεία Πόλυ. Επίσης, είναι ένα 

αγόρι  ανήσυχο, αστείο,  που δεν του αρέσει να υπακούει στους 

ενήλικες. Η σκανταλιά είναι η ζωή του Τομ ή έτσι τον βλέπουν οι 

μεγάλοι, γιατί μέσα του είναι ευαίσθητος. Ο Τομ Σώγιερ 

συμπεριφέρεται με εξυπνάδα, προσαρμόζεται στις καταστάσεις και 

στα δεδομένα της ζωής με στόχο να επιβιώσει, να μην πάει σχολείο και 

να είναι ξέγνοιαστος. Να περνάει την μέρα του ευχάριστα, μακριά από 

σκοτούρες και βάσανα, που η θεία του και ο δάσκαλος του επιβάλουν. 

Βρίσκει τρόπους να κάνουν οι άλλοι τις δουλειές του, να επιβιώνει, να 

μην φοβάται, να αναζητά την παρέα της Μπέκυ αλλά και να την 

προστατεύει. Με τον φίλο του τον Χακ Φιν  καταστρώνουν σχέδια,  

ονειροπολούν και μπλέκουν σε απίστευτες περιπέτειες.  



ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 

Στο βιβλίο  που διάβασα, περισσότερο μου άρεσε  εκείνο το σημείο  όπου ο Τομ 

χάθηκε στην σπήλια με το κορίτσι που ήθελε να περνά χρόνο μαζί του, και να το 

κερδίσει, την Μπέκυ.  

Μου έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο κεφάλαιο του βιβλίου, γιατί κάποιες 

φορές ήταν ξεκαρδιστικό και κάποιες άλλες, συγκινητικό. Με συγκίνησε, το 

θάρρος και η ευρηματικότητα του μικρού ήρωα, για να μην πάθει κακό η Μπέκυ.      



Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
 

  Εκείνο που με έκανε να επιλέξω το βιβλίο, είναι ο τίτλος του.  Μου προκάλεσε το 

ενδιαφέρον, αφού αναφέρεται στις περιπέτειες του Τόμ Σώγιερ, και φυσικά, μου  

αρέσουν πολύ οι περιπέτειες. Περιγράφει τις περιπέτειες ενός σχεδόν 

συνομήλικου παιδιού με μένα, σε μια άλλη εποχή, οπότε θα έψαχνα να βρω κοινά 

στοιχεία και διαφορές στην δική του και δική μου ζωή.  



Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ 
 Ή ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΥ 

   Θα πρότεινα σε έναν φίλο μου ή σε έναν μεγαλύτερο μου να διαβάσει  το βιβλίο 

αυτό, γιατί το διάβασα και ήταν φανταστικό και πολύ ενδιαφέρον. Το βιβλίο νομίζω 

πως θα ενδιέφερε όλες τις ηλικίες, αφού περιγράφει μια εποχή διαφορετική, 

παλιότερη, ξέγνοιαστη, όμορφη και είμαι σίγουρος θα αρέσει σε όλους, μικρούς και 

μεγάλους, όπως άρεσε και σε εμένα. Θα βρουν κοινά στοιχεία, θα χαμογελάσουν, θα 

συγκινηθούν, θα ζήσουν μαζί με τον Τομ σε μια άλλη εποχή. 



 

 
ΓΡΑΦΩ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ. 

 
Η φράση που με εντυπωσίασε είναι: «Χαίρομαι που κοιμήθηκες, Μπέκυ. Θα νιώθεις 

ξεκούραστη τώρα και θα βρούμε εύκολα το δρόμο για την έξοδο». 

Ο λόγος που με εντυπωσίασε αυτή η φράση είναι, γιατί ο Τομ δείχνει στην Μπέκυ το πόσο 

νοιάζεται για αυτήν και πόσο την αγαπάει. 

 

 

 

 

 



Εργασία του μαθητή της Β’ τάξης, 

Άγγελου Κοντογιάννη. 
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