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Ένα βιβλίο πρέπει να είναι ΑΠΕΡΙΓΡΑΠΤΟ!!! 

 

Τα κείμενα που ακολουθούν είναι μαθητικές δημιουργίες και απαντούν 

στο ερώτημα «τι διαβάζουν τα παιδιά μας», μόνιμη αγωνία των γονιών, 

και αποκαλύπτουν σε εκπαιδευτικούς, σε γονείς και στον απλό 

αναγνώστη πως τα σημερινά παιδιά διαβάζουν επιλεκτικά, έχουν άποψη 

και το σπουδαιότερο, τολμούν και την καταθέτουν. Εξ αφορμής της 

Παγκόσμιας Ημέρας του Βιβλίου συγκεντρώσαμε από το α2 τμήμα 

Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου κείμενα σχετικά με το βιβλίο, τα 

οποία επεξεργάστηκαν οι μαθητές στη διάρκεια του μαθήματος των 

Νέων Ελληνικών από την αρχή της χρονιάς 2011-2012 με τη φροντίδα 

της φιλολόγου τους, κ. Φανής Μαγκούτα. 

 

 

Καλό βιβλίο θα έκρινα πως δεν είναι εκείνο που έχει ζωγραφιές ή 

εικόνες, που σου προκαλούν διάφορα συναισθήματα. Είναι οι λέξεις που 

δε θα χορτάσεις να τις απορροφάς και να τις επεξεργάζεσαι για να 

φτιάξεις μια δικιά σου ταινία. Τα συναισθήματα που πρέπει να σου 

προκαλέσει ένα βιβλίο, πρέπει να είναι απερίγραπτα.  

Δημοσθένης Σούρλας, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Για μένα ένα καλό βιβλίο δεν είναι να κάθομαι σε μία πολυθρόνα 

διαβάζοντας αναγκαστικά και περιμένοντάς το να τελειώσει. Ένα καλό 

βιβλίο είναι ένα βιβλίο που διαβάζοντάς το, ταξιδεύεις σε έναν άλλο 



ονειρικό κόσμο περιπέτειας, διασκέδασης, λύπης, χαράς και μαγείας που 

εσύ διάλεξες. Διαβάζοντας ένα καλό βιβλίο ξεχνάς όλες τις σκοτούρες, 

τα προβλήματα και τις στεναχώριες σου. Αυτό είναι για μένα ο καλό 

βιβλίο· ένα ανοιχτό παράθυρο στον κόσμο!!! 

Νίκος Νταής, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Πιστεύω ότι για κάθε άνθρωπο το τι σημαίνει καλό βιβλίο είναι 

διαφορετικό και προσωπικό. Αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που 

σκέφτεται, με το πόσο χρησιμοποιεί τη φαντασία του και αν του αρέσουν 

οι εκπλήξεις. Πολλές φορές μου αρέσουν τα βιβλία με περιπέτειες, 

αστείες ιστορίες, αλλά και βιβλία που αφηγούνται την παλιά εποχή. Κάθε 

φορά που διαβάζω ένα βιβλίο, καταλαβαίνω ποια είναι η αξία του για 

μένα, όταν επιθυμώ να το ξαναδιαβάσω. Είναι σαν να έχεις ένα καλό 

φίλο που θέλεις να τον ξανασυναντήσεις. Για μένα ένα καλό βιβλίο είναι 

ένα ταξίδι σε έναν καινούριο κόσμο. Τελικά, Μάλλον για όλους το καλό 

βιβλίο είναι αυτό που περνάς καλά μαζί του και το κρατάς πρώτα μέσα 

σου και μετά το αποθηκεύεις ανάμεσα στα αγαπημένα πράγματά σου.  

Φάνης Τσιάτας, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Για μένα ένα καλό βιβλίο μπορεί να σε μεταφέρει από την σκληρή, ωμή 

πραγματικότητα σε έναν φανταστικό και συναρπαστικό κόσμο. Είναι το 

βιβλίο που σου προκαλεί έντονα συναισθήματα μόνο με λίγες λέξεις 

αποτυπωμένες πάνω σε ένα χαρτί. Είναι ένα βιβλίο χιουμοριστικό, αλλά 

και λυπητερό, ένα ενημερωτικό και ένα αγωνιώδες. Είναι το βιβλίο που 

θα σε κάνει πραγματικά να προσηλωθείς και να το θυμάσαι για μια ζωή. 

Μαριαλένα Μπάντιου, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

 



Μεγάλη ευχαρίστηση μου προσφέρει να διαβάζω πολλά και καλά βιβλία. 

Το καλό βιβλίο είναι το βιβλίο από το οποίο μπορείς να επεκτείνεις τις 

γνώσεις σου, να ψυχαγωγηθείς σωστά, να ωφεληθείς και να 

καλλιεργήσεις το πνεύμα και την ψυχή σου. Επίσης, καλό βιβλίο είναι το 

βιβλίο που σου καλυτερεύει τη διάθεση και, όταν το διαβάζεις, δεν 

σπαταλάς τον πολύτιμο χρόνο σου! 

Δήμητρα Μπότσογλου, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Καλό βιβλίο για μένα είναι το βιβλίο το οποίο εκτός από ένα είδος 

ψυχαγωγίας, μου προσφέρει καινούριες γνώσεις, νέα θέματα για 

αναζήτηση, με κάνει να ταξιδεύω μαζί του σε άγνωστα μέρη και να 

αγωνιώ το ίδιο με τους ήρωές του. Επίσης, καλό βιβλίο είναι το βιβλίο 

που δε σ’ αφήνει να το παρατήσεις, αλλά σε κρατάει για ώρες πάνω από 

τις σελίδες του, οι οποίες εκτός από απλές καθημερινές λέξεις, περιέχουν 

λέξεις σπάνιες, καινούριες για μένα. Αυτά πιστεύω πως 

αντιπροσωπεύουν ένα καλό βιβλίο. 

Βασιλική Ξεφτέρη, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Καλό βιβλίο για μένα είναι το βιβλίο, το οποίο από την πρώτη σελίδα θα 

με κάνει να θέλω να διαβάσω μέχρι και την τελευταία του. Τα βιβλία που 

μ’ αρέσει να διαβάζω είναι αυτά που θα με ταξιδέψουν σε μαγευτικούς 

κόσμους, αφού σε αυτά διαβάζω μια σελίδα και ταξιδεύω ξαπλωμένη στο 

δωμάτιό μου με γλυκές και όμορφες ιστορίες.  

Πηνελόπη Μπράχου, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Το καλό βιβλίο για μένα είναι το βιβλίο με το οποίο μπορείς να  

ταξιδέψεις σε διάφορους κόσμους, που κανείς δεν έχει φανταστεί ποτέ 

του. Ένα βιβλίο μπορεί να σε κάνει να διασκεδάσεις. Επίσης, πιστεύω ότι 

το καλό βιβλίο σε βοηθάει να εμπλουτίσεις τη γλώσσα σου και να 



χρησιμοποιείς πολλές ωραίες λέξεις. Το καλό θέμα βιβλίου κατά τη 

γνώμη μου είναι η περιπέτεια και ο τρόμος. 

Τζένη Μαράβα, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Για μένα καλό βιβλίο είναι αυτό που έχει ενδιαφέρουσα υπόθεση και μου 

δημιουργεί όμορφα συναισθήματα, που με κάνει να γελάω, να ταξιδεύω 

και να χαίρομαι.  Καλό βιβλίο είναι επίσης αυτό που έχει έντονα 

χρώματα, ωραίες εικόνες και κατανοητό κείμενο, ενώ το τέλειο βιβλίο 

είναι αυτό που με κάνει να παίρνω και εγώ μέρος στην ιστορία μαζί με 

τους άλλους πρωταγωνιστές.  

Χρύσα Μανδρέκα, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Το καλό βιβλίο για μένα είναι μια συντροφιά, είναι κάτι που δεν θέλω να 

το αφήσω από τα χέρια μου. Πιο ενδιαφέροντα βρίσκω τα 

μυθιστορήματα, διότι μπαίνω με τη φαντασία μου στη θέση των ηρώων. 

Νιώθω και εγώ μαζί τους τη χαρά, την αγωνία, τη λύπη. Έτσι, κρατώντας  

ένα βιβλίο περνά ευχάριστα η ώρα μου ταξιδεύοντας, αλλά και 

μαθαίνοντας καινούρια πράγματα. Ένα καλό βιβλίο έχει ανεκτίμητη αξία. 

Όσα χρόνια και να περάσουν, όσο κι αν προχωρήσει η τεχνολογία τα 

βιβλία δεν χάνουν ποτέ την αξία τους, γιατί αποτελούν πηγή γνώσης και 

ψυχαγωγίας. 

Ελένη Νταβαρούκα, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Καλό βιβλίο για μένα είναι εκείνο που όταν το διαβάζω είναι 

διασκεδαστικό και περιπετειώδες. Το βιβλίο που αρχίζεις και δεν θες να 

το τελειώσεις ή ανυπομονείς για το τέλος του. Επίσης ωραίο είναι το 

βιβλίο το οποίο εξάπτει τη φαντασία μου και μου δημιουργεί διάφορα 

συναισθήματα που εκφράζει ο συγγραφέας του μέσα από τους ήρωές 

του, μέσα από τις αντιδράσεις του και τις πράξεις τους.  Μου αρέσει 



πολύ το συναίσθημα που μου μένει μέσα από κάθε καλό βιβλίο που 

διαβάζω! 

Ερατώ Πέτρου, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Καλό βιβλίο θεωρώ το βιβλίο που μου μαθαίνει καινούρια πράγματα. 

Αυτό που με βοηθάει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου μου και στη 

διαχείρισή του. Το βιβλίο που έχει ωραία πλοκή, που δε μπορώ να 

φανταστώ την εξέλιξή του και δε θέλω να το αφήσω από τα χέρια μου. 

Θέλω ακόμα να είναι ευανάγνωστο, και να είναι απλός ο λόγος του. Ένα 

βιβλίο για να το διαλέξω θέλω επίσης και να έχει ωραίο εξώφυλλο.  

Φανή Τσιάμαλου, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Υπάρχουν πάρα πολλά είδη βιβλίων και ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές 

του προτιμήσεις. Προσωπικά, προτιμώ τα βιβλία περιπέτειας, τα οποία 

μου αρέσουν ιδιαίτερα, για πολλούς λόγους. Πρώτα - πρώτα, έχουν 

πλούσια δράση και αυτό τα κάνει ξεχωριστά και ενδιαφέροντα. Συνήθως 

σε αυτά υπάρχουν πολλά πρόσωπα, που μπλέκουν σε περίεργες 

καταστάσεις. Έτσι, δημιουργείται ένταση και αγωνία, που κρατά αμείωτη 

την προσοχή μου. Ένα τέτοιο βιβλίο δεν είναι ποτέ βαρετό και κάνει τη 

φαντασία μου να ταξιδεύει. 

Φωτεινή Χατζούδη, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Προσωπικά θα εστιαστώ στο εξώφυλλο του βιβλίου, που για μένα πρέπει 

να είναι όμορφο, με ωραία χρώματα, να έχει ωραία εκτύπωση και να 

είναι ξεχωριστό! Τα λογοτεχνικά βιβλία κατατάσσονται σε κατηγορίες 

όπως… παιδικά, μυθιστορήματα, περιπέτειες, ψυχολογικά θρίλερ κ.τ.λ. 

Εμένα οι αγαπημένες μου κατηγορίες είναι οι περιπέτειες και τα 

ψυχολογικά θρίλερ, διότι μου αρέσουν οι εκπλήξεις και οι ανατροπές. Με 

το καλό λογοτεχνικό βιβλίο περνώ το χρόνο μου και ταυτόχρονα 



καλλιεργώ τις γνώσεις μου. Επίσης με ένα καλό λογοτεχνικό βιβλίο 

χαλαρώνω γιατί μετά από κούραση, μια περιπέτεια σου «φτιάχνει» το 

κέφι!!! 

Μυρτώ Σαπουνά, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Για μένα καλό βιβλίο είναι αυτό που με δελεάζει. Αυτό που με ελκύει σε 

ένα βιβλίο είναι η εξωτερική εμφάνιση και η πλοκή. Ο τίτλος, για 

παράδειγμα, με κάνει να είμαι περίεργος για το θέμα που μπορεί να 

εξελίσσεται διαφορετικά από αυτό που φανταζόμουν. Σημαντικό ρόλο 

παίζει και ο τρόπος που αναφέρονται τα γεγονότα, ώστε το βιβλίο να με 

βάζει σε σκέψη και να αφήνω τη φαντασία μου ελεύθερη. Το 

περιεχόμενό του θέλω να είναι εύκολα κατανοητό. Επίσης, θέλω να 

αναφέρει και νέα στοιχεία, ώστε να μαθαίνω και κάτι καινούριο από αυτό 

που διαβάζω. 

Ευάγγελος Τσιάμαλος, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Καλό βιβλίο για μένα είναι το μυθιστόρημα που είναι καλογραμμένο και 

με κερδίζει από την πρώτη του σελίδα. Με ταξιδεύει με αγωνία και 

νομίζω ότι είμαι ένας από τους ήρωές του, θέλοντας να το διαβάσω όσο 

πιο γρήγορα μπορώ για να μάθω το τέλος του. Το τέλος μου αρέσει 

πάντα να μου αφήνει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Ένα από τα 

αγαπημένα μου μυθιστορήματα είναι το «ΝΗΣΙ» της Victoria Hislop, 

γιατί μας ταξιδεύει μέσα από πραγματικά γεγονότα.  

Βίβιαν Παύλου, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Δεν έχω διαβάσει πολλά βιβλία μέχρι τώρα, διότι συνήθως βαριέμαι να 

αρχίσω ένα βιβλίο. Μόλις όμως αρχίσω να διαβάζω και μου φαίνεται 

ενδιαφέρον, τότε το βαριέμαι πολύ δύσκολα και συνήθως το τελειώνω. 

Το είδος του βιβλίου που θα με είλκυε πιο πολύ, είναι ένα κωμικό βιβλίο 



και μάλιστα θα μου άρεσε το χιούμορ να είναι υψηλό. Έτσι, μπορώ να 

ασκώ το μυαλό μου για να το καταλάβω. Επίσης μου αρέσουν τα 

αστυνομικά, γιατί προσπαθώ να βρω ποιος είναι ο κλέφτης, ο δολοφόνος 

κ.α. Όλα αυτά συνδυάζονται στο βιβλίο που διαβάζω αυτόν τον καιρό, το 

«Νυχτερινό Δελτίο» του Πέτρου Μάρκαρη.  

Αντώνης Τσαγγαλίας, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Το βιβλίο είναι ο πιο καλός φίλος του ανθρώπου, γιατί εκτός από τη 

διασκέδαση που του προσφέρει, του δίνει τη δυνατότητα να μάθει πολλά 

ωφέλιμα και όμορφα πράγματα. Αγαπώ όλα τα βιβλία. Με κάνουν να 

ταξιδεύω. Το κάθε βιβλίο έχει και κάτι δικό του να σου προσφέρει. 

Περισσότερο μου αρέσει να διαβάζω μυθιστορήματα με περιπέτειες που 

με μεταφέρουν σε κόσμους παράξενους. Έτσι, ζω καταστάσεις εντελώς 

διαφορετικές από τις συνηθισμένες!! 

Λάμπης Ντούρος, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Το καλό βιβλίο για μένα δεν είναι αυτό που έχει ωραίες εικόνες, αλλά 

αυτό που διαβάζοντάς το δεν σε αφήνει να το παρατήσεις. Ένα καλό 

βιβλίο σε ταξιδεύει σε κόσμους περίεργους, κόσμους πέρα από την 

πραγματικότητα. Μ’ ένα βιβλίο μπορείς να ενημερωθείς, να ζήσεις 

περιπέτειες με τη βοήθεια της φαντασίας, να γελάσεις με την καρδιά σου 

και να κλάψεις από συγκίνηση. Ένα καλό βιβλίο λοιπόν πρέπει να είναι 

το ταξίδι στο όνειρο!!! 

Λυδία Τουφεξή, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 

Καλό βιβλίο για μένα είναι το βιβλίο με περιπέτεια, χαρά, λύπη και άλλα 

διάφορα συναισθήματα. Το καλό βιβλίο θέλω να με προσελκύει από την 

πρώτη έως την τελευταία σελίδα, δηλαδή αν αρχίσω να το διαβάζω, να 



μη θέλω να το αφήσω από τα χέρια μου. Αυτό είναι το καλό βιβλίο για 

μένα!!! 

Κώστας Λέκκας, α2 (Σχ. Έτος 2011-2012) 

 


