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Γιατί διάλεξα αυτό το βιβλίο; 

Διάλεξα το συγκεκριμένο βιβλίο, διότι με 

το που το είδα στην βιβλιοθήκη του 

σχολείου μου και διάβασα την περίληψη 

στο οπισθόφυλλο, κατάλαβα πως θα ήταν 

ένα βιβλίο με περιπέτεια, όπως αυτά που 

μου αρέσει να διαβάζω.  

 

Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές του 

βιβλίου; 



ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΟΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

Πρωταγωνιστές του βιβλίου είναι ο 

Πασκαλέ και η οικογένειά του, όπου ζουν 

σε ένα κτήμα στην Προβηγκία της Ιταλίας. 

Ακόμα πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και ο 

μοναδικός φίλος του Πασκαλέ, ο Γκάτζο. 

 

Γιατί συστήνω στους συμμαθητές μου να 

διαβάσουν το βιβλίο. 

Συστήνω στους συμμαθητές μου να 

διαβάσουν το βιβλίο «Το παιδί και το 

ποτάμι», διότι προέρχεται από μια 

πραγματική ιστορία και μας διηγείται την 

φιλία που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε δύο 

άγνωστα αγόρια και τις περιπέτειες  που 

έζησαν, τραβώντας ο καθένας ξεχωριστό 

δρόμο,  μέχρι να ξανασμίξουν. 

 

Σύντομη περίληψη του βιβλίου.  

Ο Πασκαλέ ένα νεαρό αγόρι από την 

Προβηγκία της Ιταλίας, ζούσε με την 
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οικογένειά του σε ένα κτήμα κοντά στο 

ποτάμι της περιοχής. Οι γονείς του, του 

απαγόρευαν να πλησιάζει το ποτάμι, 

χωρίς όμως να του λένε τον λόγο. Έτσι το 

νεαρό αγόρι μια ηλιόλουστη μέρα βρίσκει 

την ευκαιρία να πάει στο ποτάμι με στόχο 

να μάθει τι πραγματικά κρύβεται εκεί.                    

Ο    Πασκαλέ  έχει φτάσει στις όχθες του 

ποταμού, ενώ χωρίς να το καταλάβει, έχει 

νυχτώσει. Τότε διακρίνει από μακριά έναν 

καταυλισμό τσιγγάνων και τέσσερις 

στιβαρούς άνδρες να χτυπάνε με βία ένα 

νεαρό αγόρι. Ο Πασκαλέ, με το που έπεσε 

η νύχτα και όλοι απομακρύνθηκαν από το 

σημείο,  αποφασίζει με κίνδυνο της ζωής 

του να επιχειρήσει να απελευθερώσει το 

νεαρό αγόρι από τον στύλο όπου το είχαν 

δέσει. Αφού το κάνει αυτό, ο Πασκαλέ 

συστήνεται αμέσως στο αγόρι και εκείνος 

του λέει πως το όνομα του είναι Γκάτζο. 

Στη συνέχεια, τα δύο αγόρια κλέβουν μια 

βάρκα και απομακρύνονται αμέσως από 
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τη χερσόνησο. Θα ζήσουν μαζί για 

περίπου δεκαπέντε  ημέρες, έπειτα όμως 

θα χωριστούν, χωρίς να το θέλουν και ο 

καθένας θα τραβήξει διαφορετικό δρόμο. 

Η μοίρα όμως θα τα φέρει έτσι, ώστε τα 

δύο αγόρια να σμίξουν ξανά έπειτα από 

αρκετό καιρό και να μην ξαναχωριστούν 

ποτέ !!! 

 

Η ζωγραφιά μου. 

 


