
 

 ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ 

  ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΕΑΝΘΗ 

 

                                     ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

 

   Η Κλειώ και η Μυρτώ, θέλουνε να 

πάνε στο νησί της Χίου για να 

εκπληρώσουν το τάμα τους. Αυτό είπαν 

στην μητέρα τους, την κυρία Ερμίνα. 

Εκείνες όμως, άλλο πράγμα είχαν στο 

μυαλό τους. Γιατί άραγε η Μυρτώ και η 

Κλειώ θέλουνε να πάνε στην Χίο; Η 

μητέρα τους συμφωνεί για το ταξίδι στο 

νησί της μαστίχας, μολονότι έχει 

υποψιαστεί τον πραγματικό  λόγο που 

τα δύο κορίτσια επιθυμούν τόσο έντονα 

αυτό το ταξίδι... 

    Σύντομα, φτάνουν στο περιβόητο νησί της Χίου, στο νησί που γράφτηκε  

μια από τις πιο μαύρες στιγμές της Ελληνικής ιστορίας, το ολοκαύτωμα της 

Χίου. Στο νησί θα δημιουργήσουν καινούργιες παρέες, θα προσπαθήσουν να 

λύσουν το μυστήριο του άσπρου σπιτιού, θα δούνε αξιοθέατα που μόνο σε 

φωτογραφίες και σε βιβλία είχαν δει, έχοντας για ξεναγό την μητέρα τους, που 

όπου και να πάνε κάτι έχει να τους πει για την ιστορία αυτού του όμορφου 

τόπου. Στο νησί θα μείνουν έναν ολόκληρο μήνα. Αυτός ο μήνας θα είναι ένας 

από τους καλύτερους μήνες στη ζωή των δύο κοριτσιών. Τα κορίτσια θα 

έχουν να θυμούνται πολλά πράγματα από το νησί. Τους νέους φίλους τους, 

τον κύριο Γιάννη που τους πήγαινε σε όλα τα αξιοθέατα, την κυρία Λίτσα, που 

θεωρούνταν ηρωίδα για τη μητέρα τους,  αφού είχε μεγαλώσει πέντε παιδιά. 

Επίσης, θα θυμούνται το μοναστήρι της Αγίας Μαρκέλλας με τα κόκκινα 

επιβλητικά βράχια, τις νοστιμότατες τηγανιτές πατάτες που έτρωγαν συνεχώς, 

το δροσερό αεράκι που τους χτυπούσε το πρόσωπο, κάθε βράδυ που 

κάθονταν στην μεγάλη αυλή του σπιτιού της μητέρας τους και πολλά ακόμη 



που έζησαν εκείνο το καλοκαίρι στο νησί της μαστίχας, την πανέμορφη και 

γοητευτική Χίο. 

 

ΕΝΤΟΠΙΖΩ ΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΡΩΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

 

Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου δεν είναι ένας αλλά δύο. Η Κλειώ και η Μυρτώ 

είναι οι δύο ηρωίδες του βιβλίου μας, οι οποίες ζούνε πολλές περιπέτειες στο 

νησί της Χίου. Οι δύο αδερφές τσακώνονται συχνά και κρατάνε πολλά 

μυστικά. Είναι αγαπημένες, η μία προσέχει την άλλη. Για μεγάλο διάστημα 

είχαν να εκτελέσουν μια αποστολή, να βρουν τι κρύβεται πίσω από το άσπρο 

σπίτι.     

 

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΞΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

 

Επέλεξα να διαβάσω αυτό το βιβλίο μετά την ανάγνωση της 

βιβλιοπαρουσίασης του συγκεκριμένου βιβλίου από συμμαθήτριά μου, που με 

εντυπωσίασε. Επίσης,  μεγάλη εντύπωση μου έκανε και το εξώφυλλο του 

βιβλίου, που παρουσιάζει το νησί της Χίου αλλά και την χαρούμενη παρέα 

των παιδιών γύρω από ένα μαστιχόδενδρο.  

 

Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  

 

Ο λόγος που θα πρότεινα το συγκεκριμένο βιβλίο στους συμμαθητές μου είναι 

επειδή αναφέρεται σε ενδιαφέροντα ιστορικά γεγονότα και ιστορίες, με κέντρο 

τη Χίο. Επίσης θα το πρότεινα  για τον απολαυστικό τρόπο που ο 

συγγραφέας παρουσιάζει τα γεγονότα αυτά.  

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΤΗΣ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΑ. 

 

 


