
Βιβλιοπαρουσίαση 

 

1. Τίτλος έργου: Το φιλί της 

ζωής. 

 

2. Συγγραφέας: Λίτσα Ψαραύτη. 

 

3. Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση: 

Η δεκαπεντάχρονη Ιφιγένεια 

έχασε τον πολυαγαπημένο της 

μπαμπά και η χήρα μητέρα της 

παντρεύεται τον Αντώνη. Η 

Ιφιγένεια, αποφασίζει να φύγει 

από το σπίτι, επειδή δεν άντεχε 

την συμπεριφορά του πατριού της, που την κακοποιούσε. Έτσι, 

καταλήγει στους δρόμους της Αθήνας μαζί με το σκυλάκι της, τον 

Ρας. Μαζί κοιμούνται στα παγκάκια και τρώνε τα αποφάγια από 

τα ταχυφαγεία, προσπαθώντας  να επιβιώσουν. Τελικά η 

Ιφιγένεια, μετά απ’ όσα πέρασε, φιλοξενήθηκε  στο σπίτι μιας 

αξιαγάπητης, ευγενικής κοπέλας, της Δανάης, που την συνάντησε 

και την λυπήθηκε που έμενε στους δρόμους. Η γιαγιά της όλες 

αυτές τις μέρες προσπαθούσε να την πείσει να γυρίσει πίσω, 

όμως ένα γεγονός θα την οδηγήσει τελικά στο δρόμο της 

επιστροφής. Μετά από όλη αυτήν την περιπέτεια, η Ιφιγένεια 

έμαθε να συγχωρεί, να κατανοεί και  να μη τα παρατάει. 

 

4. Κεντρικός ήρωας του βιβλίου: Κεντρικός ήρωας του βιβλίου 

είναι η δεκαπεντάχρονη Ιφιγένεια. Η Ιφιγένεια είναι μια δυνατή 

και θαρραλέα κοπέλα που καταφέρνει να επιβιώσει μέσα από 

δύσκολες συνθήκες.  

 

5. Τι μου άρεσε διαβάζοντας το βιβλίο: Διαβάζοντας το βιβλίο 

μου άρεσε ο τρόπος που  η συγγραφέας αφηγείται τα γεγονότα.  

Το βιβλίο με κρατούσε σε αγωνία και δεν μπορούσα να το αφήσω 

από  τα χέρια μου.  



 

6. Ο λόγος που επέλεξα το βιβλίο: Ο λόγος που επέλεξα το βιβλίο 

είναι γιατί διαβάζοντας τη βιβλιοπαρουσίασή του από ένα 

συμμαθητή μου, κατάλαβα πως θα είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο. 

Επίσης μου άρεσε ο τίτλος του και η εικόνα του εξωφύλλου του. 

 

7. Ο λόγος που θα πρότεινα το βιβλίο: Αυτό το βιβλίο θα το 

πρότεινα σε όλους, επειδή δείχνει πως μπορεί να γίνει η ζωή μιας 

κοπέλας που δεν περνάει καλά με την οικογένεια της. 

 

8. Μία φράση που με εντυπωσίασε: Η φράση που με 

εντυπωσίασε μέσα από το βιβλίο, είναι τα λόγια της Δανάης προς 

την Ιφιγένεια, όταν την πήρε αγκαλιά για να την ηρεμήσει.  

"Δεν πρέπει να νιώθεις ντροπή, δεν έφταιξες εσύ. Η ζωή είναι 

μπροστά σου, τίποτα δε χάθηκε. Κανένας δεν μπορεί να σου 

στερήσει τα δώρα που σου χάρισε ο Δημιουργός, την πίστη, την 

ελπίδα, την καλοσύνη, την αγάπη, την αισιοδοξία, τα όνειρα. Μη 

τα χαραμίσεις όλα αυτά…" 

 

 

Ηλία Αθηνά  

Β΄Γυμνασίου. 


