
Βιβλιοπαρουσίαση 

"Όταν χάσαμε την Ντόλυ". 

Τίτλος του έργου:                                                                                                                                 

Όταν χάσαμε την Ντόλυ. 

Συγγραφέας:                                                                                                                         

Γιώτα Φώτου.                                                                                                                                

 Μία σύντομη βιβλιοπαρουσίαση:                                                                                                   

Η Ντόλυ είναι η μοτοσικλέτα του κυρίου Λευτέρη, η οποία είχε εξαφανιστεί. Την μηχανή, τη 

"βάφτισε" έτσι, η κόρη του κ. Λευτέρη, η Ελίζα. Οι περισσότεροι πίστευαν ότι μπορεί να 

έγινε κάποια κλοπή, γιατί τους τελευταίους μήνες στην γειτονιά τους γινόταν πολλά τέτοια 

περιστατικά.  

Στην Ελίζα άρεσε πολύ η μηχανή και μόλις έμαθε ότι εξαφανίστηκε, στενοχωρήθηκε. Ο 

ξάδελφος της, ο Σπύρος, η ίδια και κάποιοι φίλοι τους είχαν αποφασίσει να ασχοληθούν με 

την εξαφάνιση της Ντόλυς,  παίρνοντας το ρόλο του ντεντέκτιβ. Τα παιδιά, προσπαθούσαν 

να βρουν πληροφορίες. Είχαν κάνει μία λίστα, στην οποία είχαν τα άτομα που θα 

επισκέπτονταν. Μετά από κάποιες ημέρες, πίστευαν πως είχαν φτάσει κοντά στη λύση. 

 Η Ελίζα είχε αποφασίσει να το πει στον πατέρα της, εκείνος όμως δεν χάρηκε τόσο πολύ 

και άρχισε να της φωνάζει. Της είχε πει από την αρχή να μην ασχοληθεί με αυτό το θέμα, 

αλλά εκείνη δεν τον άκουσε. Εκείνη την ημέρα, οι γονείς της Ελίζας είχαν καλέσει τους 

γονείς του Σπύρου στο σπίτι, γιατί έπρεπε πια να μάθουν και τα παιδιά την αλήθεια. Τα δύο 

παιδιά είχαν ανέβει στο δωμάτιο της Ελίζας και μετά από λίγο τους φώναξαν. Ο κ. Λευτέρης 

ξεκίνησε να μιλάει και να της λέει ότι έχασε την δουλειά του και ότι δυσκολευόταν με τα 

οικονομικά τους, έτσι πούλησε την Ντόλυ επειδή χρειαζόταν χρήματα. Η Ελίζα θύμωσε 

επειδή δεν της είχαν πει  τίποτα και έτρεξε στο δωμάτιο της, όμως εκεί σκέφτηκε και την 

άλλη πλευρά. Όρμησε μέσα στο σαλόνι, τους συγχώρεσε και τους αγκάλιασε!!! 

 

Ο λόγος που θα πρότεινα αυτό το βιβλίο σε κάποιον:                                                               

Είναι ένα βιβλίο γεμάτο δράση, γι' αυτό θα το πρότεινα σε άτομα που τους αρέσει η δράση 

και η περιπέτεια. 

 



 

Γράφω μία φράση από το κείμενο που με εντυπωσίασε: 

 

Είναι κάποια λόγια που λέει μία φίλη των παιδιών, που δεν μπορούσε να περπατήσει, η 

Δέσποινα:  

"…Σας το λέω λοιπόν και να με θυμάστε. Αν πιστεύετε πολύ σ’ αυτό που ελπίζετε να έρθει, 

τότε θα έρθει. Αν απελπιστείτε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Από εμένα εξαρτάται να 

πετύχω τον στόχο μου. Αν τα παρατήσω, δεν θα γίνει τίποτα. Μου το είπε μία γιατρός 

αυτό". 

 

Εργασία της Αθηνάς Ηλία 

Α' Γυμνασίου Γαλατινής. 

 

 

 

  


