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   1.ΓΡΑΦΩ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ. 

Ο Λάμπρος είναι ένα 13χρονο παιδί που ζει στη Σκύρο μαζί με τον 

πατέρα του, τον ψαρά καπετάν Μανόλη. Του είναι δύσκολο να 

ξεπεράσει το θάνατο της μητέρας του και ο μόνος τρόπος να ξεχνάει 

είναι οι καταδύσεις στο βυθό της θάλασσας. Σε μια από τις καταδύσεις 

βρήκε ένα αρχαίο άγαλμα, την Πύρρα, που με τη βοήθεια του φίλου 

του Ταξιάρχη το πήρε και το έκρυψε σε μία σπηλιά. Η ζωή του μετά από 

αυτό απόκτησε νόημα. Όταν ο πατέρας του ανακάλυψε το μυστικό, 

ήθελε να πουλήσει το άγαλμα για να αποκτήσει πολλά χρήματα, σε 

αντίθεση με τη φιλόλογο καθηγήτριά του, που πίστευε ότι η θέση του 

αγάλματος είναι σε κάποιο μουσείο. Τελικά το άγαλμα πήρε τη θέση 

του στο Αρχαιολογικό Μουσείο Σκύρου και ο Λάμπρος με τον Ταξιάρχη 

χαρούμενοι και περήφανοι ένιωθαν ευεργέτες  της πατρίδας τους. 

2.ΕΝΤΟΠΙΖΩ ΤΟ ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ. 

Για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει τρόπος να ξαναβρεί την ευτυχία του 

μετά από μία δύσκολη στιγμή, αρκεί να προσπαθήσει και να μην 

παραιτηθεί. Επίσης  δεν έχουν αξία τα χρήματα όσο η ανθρωπιά (φιλία 

από τον Ταξιάρχη και συμπαράσταση από την φιλόλογό του) και η 

τιμιότητα που μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι. 



3.ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΜΦΑΝΙΣΗ-

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ). 

Ο Λάμπρος ένα παιδί 13 χρονών με σγουρά και καστανά μαλλιά. 

Ευαίσθητος και πολλές φορές αφηρημένος, γιατί τίποτα δεν γεμίζει τη 

ζωή του από τότε που πέθανε η μητέρα του, παρά μόνο οι καταδύσεις. 

Θέλει να φύγει από τον τόπο του να γνωρίσει τον κόσμο. Η ανακάλυψη 

ενός αρχαίου αγάλματος του αλλάζει τη ζωή και τον γεμίζει αισιοδοξία 

και περηφάνια. 

4.ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. 

Η φιλία ανάμεσα στον Λάμπρο και τον Ταξιάρχη, η συμπαράσταση από 

την καθηγήτριά του και ότι στο τέλος ο Λάμπρος ήταν ευτυχισμένος. 

5.Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ. 

Ο τίτλος  μου προκάλεσε περιέργεια ώστε να διαβάσω το βιβλίο και 

επιπλέον γιατί αναφέρεται σε ένα παιδί στη δική μου ηλικία. 

6.Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ  Ή 

ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΥ. 

Είναι ένα βιβλίο με μία ιστορία γεμάτη δράση που προκαλεί το 

ενδιαφέρον και έχει ωραίες εικόνες. Στο τέλος περνά αισιόδοξο 

μήνυμα, μας δημιουργεί ικανοποίηση και μας κάνει να βλέπουμε τη 

ζωή όμορφη παρά τα προβλήματά της. 

7.ΓΡΑΦΩ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ. 

Η φράση που μου έκανε εντύπωση ήταν όταν ο Λάμπρος σκεφτόταν τον 

διάλογο με την μητέρα του πριν πεθάνει: 

Λάμπρος: "Γιατί τιμάς έτσι τους κάκτους σου;" 

Κ. Δέσποινα: "Θέλω να θυμάμαι ότι ακόμα και στο αγκάθι υπάρχει 

ομορφιά." 
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