
                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το  σχολείο μας σε μια προσπάθεια να παρακινήσει τους 

μαθητές του να διαβάσουν νεοελληνική λογοτεχνία ( και μάλιστα 

παλαιότερη- κλασική ), διοργανώνει ράλι ανάγνωσης με 6 βιβλία 

συγκεκριμένα και διαφορετικά για κάθε τάξη. 

 Το ιδιόμορφο αυτό «ράλι» θα ξεκινήσει από την 1η 

Δεκεμβρίου και θα τελειώσει στις 30 Απριλίου. Κάθε μαθητής 

θα πρέπει να  διαβάσει και τα 6 βιβλία που έχουν οριστεί για την 

τάξη του. Στη συνέχεια θα εξετάζεται  προφορικά με λίγες 

ερωτήσεις από συγκεκριμένους καθηγητές , πάνω σ’ αυτά. Έτσι θα 

μπορεί να συμμετάσχει στην τελική κλήρωση που θα γίνει το Μάιο 

για την απονομή των βραβείων. Βέβαια και μόνο με την ανάγνωση 

των 6 βιβλίων ο μαθητής θα δικαιούται κάποιο αναμνηστικό 

συμμετοχής. 

Ζητούμε από τους γονείς όλων των μαθητών να 

συνεισφέρουν στην προσπάθειά μας αυτή με ό,τι μπορούν από την 

εργασία τους - και όχι μόνο. Όλα μπορούν να αποτελέσουν δέλεαρ 

για τα παιδιά μας – από το πιο μικρό αντικείμενο (π.χ. ένα μολύβι ) 

μέχρι το πιο μεγάλο (π.χ. ένα laptop) – ώστε  να στραφούν στην 

ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων, κάτι που δύσκολα επιτυγχάνεται  

(τουλάχιστον για τα  περισσότερα), με οφέλη μεγάλα για τη 

γλωσσική και την πνευματική τους καλλιέργεια. 

Ελπίζουμε ότι θα σας βρούμε χορηγούς σ΄αυτή μας την 

προσπάθεια. Τα βιβλία των τριών καταλόγων (ένας για κάθε τάξη) 

θα υπάρχουν και στη σχολική βιβλιοθήκη σε ένα αντίτυπο. 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας. 

 

                                                   Οι υπεύθυνες καθηγήτριες                                            

της σχολικής βιβλιοθήκης 

 

                                                      Γκέκα Φανή                                                 

                                                      Παπαδοπούλου Ελένη 

                                                      Στράνταρη Ολυμπία 

 

 



ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Α’ Γυμνασίου 

 

1) Μενέλαου Λουντέμη,΄Ένα παιδί μετράει τ΄άστρα 

2)  Διδώς  Σωτηρίου, Ματωμένα χώματα 

3)  Στο Μαραθώνα και στις Θερμοπύλες, εκδοτικός οίκος 

 « Άγκυρα» 

4) Μαρίας Ιορδανίδου, Λωξάντρα 

5)  Δημήτρη Ψαθά, Αντίσταση 

6) Σταματελόπουλου –Ηλιοπούλου, Ένα κουκούτσι στο στρατό 

του Μεγαλέξανδρου 

 

Β΄Γυμνασίου 

 

1) Πηνελόπης Δέλτα,  Στον καιρό του Βουλγαροκτόνου 

2) Νίκου Τσιφόρου,  Η πινακοθήκη των Ηλιθίων 

3) Κοσμά Πολίτη, Στου Χατζηφράγκου 

4) ‘Αγγελου Τερζάκη,  Πριγκιπέσσα Ιζαμπώ 

5) Άγγελου Βλάχου,  Ο κύριός μου ο Αλκιβιάδης 

6) Μαργαρίτα Λυμπεράκη,  Τα ψάθινα καπέλα 

 

Γ΄Γυμνασίου 

 

1) Γιώργου Θεοτοκά, Αργώ 

2) Στρατή Μυριβήλη, Η δασκάλα με τα χρυσά μάτια 

3) Δημήτρη Χατζή , Το διπλό βιβλίο 

4) Αντώνη Σαμαράκη, Ζητείται Ελπίς  

5) Ηλία Βενέζη , Αιολική Γη 

6) Φρέντυ Γερμανού, Η Εκτέλεση 

 

 

 

 


