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ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ 

Πηνελόπη Δέλτα 

Βιβλιοπαρουσίαση 

Στο βασίλειο των Μοιρολάτρων, ο νέος βασιλιάς Αστόχαστος, 

ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του και το δικό του συμφέρον. Σπαταλάει 

την περιουσία του βασιλείου χωρίς έλεος και δεν υπολογίζει την γνώμη της 

χώρας και  του λαού του. Έτσι η χώρα του γίνεται ένα αποτρεπτικό μέρος με 

συνθήκες ακατάλληλες για ζωή.  Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι κάτοικοι, 

αγανακτισμένοι από την κατάσταση που επικρατούσε, να την εγκαταλείπουν 

ψάχνοντας ένα καλύτερο μέρος για την οικογένειά τους. Ο νεαρός γιος του 

βασιλιά δεν ανέχεται άλλο αυτή την κατάσταση και αναλαμβάνει δράση για 

να σώσει το βασίλειο που καταρρέει οικονομικά και στρατιωτικά.  

Όλο το βιβλίο διαδραματίζει τις περιπέτειες του νεαρού βασιλόπουλου με 

έναν αρκετά ενδιαφέροντα τρόπο που σε κρατάει σε αγωνία θέλοντας να 

δεις τι θα ακολουθήσει.   

 Λίγα λόγια για το κεντρικό χαρακτήρα του βιβλίου  

    Ο κεντρικός χαρακτήρας του βιβλίου είναι  το νεαρό βασιλόπουλο. Μέσα 

από τις πράξεις του διακρίνουμε πως είναι ένας ευγενικός και καλοσυνάτος 

νέος, γεμάτος αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό του. Αυτό είναι το 

ξεχωριστό χαρακτηριστικό του και κατά την γνώμη μου το πιο σημαντικό. 

Τι μου άρεσε περισσότερο διαβάζοντας το βιβλίο 

     Αυτό που διέκρινα μέσα από τις μαγευτικές σελίδες του βιβλίου και το 

στοιχείο που μου έκανε περισσότερη εντύπωση είναι η πίστη του 

βασιλόπουλου πως θα τα καταφέρει. Παρά τις δυσκολίες που συνάντησε 

κατά την διάρκεια αυτής της τεράστιας προσπάθειας να σώσει το βασίλειό 

του, τίποτε δεν μπόρεσε  να τον σταματήσει. Το δίδαγμα αυτού του βιβλίου 

είναι να έχουμε πίστη στον εαυτό μας και να μην τα παρατάμε με την πρώτη 

δυσκολία. 
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Ο λόγος που επέλεξα το βιβλίο 

Επέλεξα αυτό το βιβλίο διότι είχα ακούσει θετικές κριτικές από άλλους 

μαθητές που το είχαν διαβάσει. Επίσης, γοητεύτηκα διαβάζοντας την 

περίληψη του εξώφυλλου και μικρά αποσπάσματα του βιβλίου. 

Γιατί θα πρότεινα το βιβλίο 

Ο λόγος που θα πρότεινα το συγκεκριμένο βιβλίο σε κάποιον συμμαθητή 

μου ή σε έναν μεγαλύτερό μου είναι γιατί κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον 

του αναγνώστη, ο οποίος το διαβάζει με αγωνία περιμένοντας για το τι θα 

ακολουθήσει.  

Μια φράση που μου άρεσε πολύ 

Δεν έχω μία αγαπημένη φράση μέσα στο βιβλίο, διότι διαβάζοντάς το 

εντόπισα ένα σημείο το οποίο λάτρεψα. Το σημείο αυτό ήταν τα λόγια μίας  

ηλικιωμένης κυρίας στο βασιλόπουλο και την αδερφή του, για το πως να 

πράξουν. Με εξέπληξε ευχάριστα ο τρόπος που μιλούσε αλλά ταυτόχρονα 

και αυτά που έλεγε. Φαίνεται να ήταν πολύ σοφή και να ήθελε το καλό των 

παιδιών, έτσι ώστε να πετύχουν τον στόχο τους. 

 

 


