
Εορταστικές και όχι μόνο βιβλιοπροτάσεις για τους φίλους/ες –μαθητές/τριες του 4ου γενικού 

λυκείου Χαλκίδας. 

Λένε ότι τα Χριστούγεννα και γενικότερα η περίοδος των εορτών είναι μια καλή ευκαιρία για διάβασμα 

και βιβλία. Πολλοί από μας, αυτές τις μέρες,  θα πάρουμε ή και θα χαρίσουμε βιβλία ως δώρα. Χωρίς 

να πιστεύω απόλυτα σ αυτό και τονίζοντας ότι όλες οι εποχές του χρόνου είναι κατάλληλες για 

διάβασμα, θέλω , μέσα από την νεότευκτη  ιστοσελίδα του σχολείου, να δωρίσω/προτείνω ένα όμορφο 

,περιπετειώδες, ρομαντικό και γοητευτικό ταξίδι στον απέραντο κόσμο του μύθου, της ιστορίας, της 

φαντασίας, της λογοτεχνίας. Εύχομαι και ελπίζω οι προτάσεις-επιλογές  που ακολουθούν ,τόσο από την 

ξένη όσο και από την ελληνική λογοτεχνία , να ικανοποιήσουν και να πετύχουν τον στόχο τους. 

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

1) «Το ημερολόγιο της  Άννας Φράνκ»  (εκδ. Πατάκη) 

2) «Τα κίτρινα καπέλλα» (Ένα βιβλίο για τον φόβο, το θάρρος και τη φιλία  της Ματαθιά-Κόβο Κέλλυ 

από τις εκδ. Πατάκη) 

3) «Ζήσε όπως ο Δον Κιχώτης»  (ελληνική διασκευή του κλασικού έργου του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, 

καθώς οι κλασικές αξίες ποτέ δεν χάνονται, εκδ, Πατάκη) 

4) «Τιμακιστάν ,το σεντούκι του χρόνου” (του Μάγκνασον Αντρί Σνερ, εκδ. Πατάκη) 

5) « Πρόσφυγες»,  (ένα ιδιαίτερα επίκαιρο βιβλίο/αναφορά στο ευαίσθητο θέμα των  προσφύγων από 

τους  Colfer Eoin και Donkin Andrew,εκδ. Πατάκη) 

6) « Οι φύλακες του χρόνου», (του Άλεξ Σκάροου, εκδ. Μεταίχμιο) 

7) «Το άστρο της Αυγής», (του Πιρς Μπράουν, εκδ Μεταίχμιο) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

1) «Μια φορά κι έναν καιρό, ένα πόδι……» (του Γ. Τσακνιά , ένα βιβλίο  για την χαρά του «μαζί» εκδ. 

Μεταίχμιο) 

2) «Το αγόρι στο θεωρείο»  (της Αγγελικής Δαρλάση εκδ. Μεταίχμιο) 

3) «Πόσο θα ζήσεις ακόμα γιαγιά» (το τελευταίο βιβλίο της Άλκης Ζέη  από τις εκδ. Μεταίχμιο 

αποτελεί και την τελευταία μου επιλογή, κλείνοντας τον  ενδεικτικό μικρό κατάλογο των 

βιβλιοπροτάσεων). 

Καλό ταξίδι !!!!!!!!!!! 

Ευαγγελία Στάθη  (αποκλειστικά υπεύθυνη για τυχόν λάθη και παραλείψεις!!!!) 

 

 


