
                      

 
 
Προτάσεις για ανάγνωση στις διακοπές σας…  
Κάθε βιβλίο (εύκολο, δύσκολο, κλασικό, νέο κλπ.) κρύβει οφέλη για τον αναγνώστη, οφέλη 
που ανακαλύπτει ο καθένας μόνος του καθώς αφιερώνει χρόνο στην ανάγνωση. Κάθε 
βιβλίο είναι ένα μοναδικό ταξίδι και όλοι ξέρουμε πόσο ταιριάζει το καλοκαίρι με τα 
ταξίδια.  
Κυριολεκτικά δεν υπάρχει τέλος στις προτάσεις βιβλίων. Ακολουθούν ορισμένες προτάσεις 
βιβλίων με τα οποία σάς προσκαλούμε να ταξιδέψετε.  
 

 

Τίτλος: Το ημερολόγιο ενός βιβλιοπώλη  
Συγγραφέας: Shaun Bythell  
Εκδότης: Key Books  
Με πολύ λίγα λόγια: Το γεμάτο χιούμορ 
ημερολόγιο ενός βιβλιοπώλη και του 
βιβλιοπωλείου του την εποχή Amazon… 
Προσοχή μπορεί να σου ξυπνήσει 
αισθήματα για τα βιβλία…  
Βαθμός δυσκολίας: 2/10 

 
 
 

 

Τίτλος: Η πανούκλα 
Συγγραφέας: Αλμπέρ Καμύ 
Εκδότης: Καστανιώτης 
Με πολύ λίγα λόγια: 1940, στο Οράν της 
Αλγερίας ο γιατρός Ριέ και οι επίσημες 
αρχές της πόλης θέτουν σε καραντίνα τους 
κατοίκους προσπαθώντας να 
αντιμετωπίσουν τον «μαύρο θάνατο» ή 
αλλιώς την πανούκλα…ένα βιβλίο με 
αλληγορικά νοήματα. Προσοχή συζητήθηκε 
έντονα κατά την περίοδο της φετινής 
καραντίνας. 
Βαθμός δυσκολίας: 7/10 
 

 
 



Τίτλος: Ημέρες στο Οριέντε  
Συγγραφέας: Γιάννης Φίλης 
Εκδότης: Έναστρον 
Με πολύ λίγα λόγια:  Ένας ακαδημαϊκός, 
απογοητευμένος από την 
εμπορευματοποίηση της σύγχρονης 
παιδείας, παραιτείται από τη θέση του και 
ταξιδεύει στα νησιά Γκαλαπάγκος, όπου 
συναντάει τη Χιλιανή βιολόγο 
Σελέστε. Προσοχή…είναι βασισμένο σε 
αληθινά γεγονότα…μια ιστορία έρωτα, 
πολέμου και κρατικής βίας. 
Βαθμός δυσκολίας: 3/10 

 
  

Τίτλος: Logicomix 
Συγγραφέας: Απόστολος Δοξιάδης 
Εκδότης: Ίκαρος 
Με πολύ λίγα λόγια: Tο βιβλίο είναι 
μυθιστόρημα μαζί και κόμικς, ιστορία και 
μυθοπλασία. Τον ρόλο του αφηγητή έχει ο 
μεγάλος μαθηματικός και φιλόσοφος 
Μπέρτραντ Ράσελ…Προσοχή θα αγαπήσετε 
τα Μαθηματικά. 
Βαθμός δυσκολίας: 5/10 
 

 
  

Τίτλος: Κίρκη  
Συγγραφέας: Madeline Miller  
Εκδότης: Διόπτρα  
Με πολύ λίγα λόγια: Ξέρεις τη μάγισσα 
Κίρκη… Η ζωή αυτής της ξεχωριστής 
γυναίκας… Μία γυναικεία ματιά στη 
μυθολογία και θέματα όπως η 
ματαιότητα του πολέμου… Προσοχή 
μπορεί να αρχίσει να σου αρέσει η 
ελληνική μυθολογία. 
Βαθμός δυσκολίας: 3/10  

 

 
  



Τίτλος: Zero K  
Συγγραφέας: Don Delillo  
Εκδότης: Εστία  
Με πολύ λίγα λόγια: Η αφοσίωση ενός 
άντρα σε μια γυναίκα και η δύσκολη 
σχέση πατέρα γιου… Γλώσσες, θρησκείες, 
ανακαλύψεις, δεινά της ανθρωπότητας 
και κυρίως ζωή και θάνατος… Προσοχή 
μπορεί να διαβάσεις τον σπουδαιότερο 
Αμερικανό συγγραφέα της εποχής μας. 
Βαθμός δυσκολίας: 8/10  

 

 
  

Τίτλος: Μορφωμένη  
Συγγραφέας: Tara Westover  
Εκδότης: Ίκαρος  
Με πολύ λίγα λόγια: Η αξία της 
μόρφωσης και η θέληση για διαρκή 
εξέλιξη… Η ιστορία μιας γυναίκας που 
μπήκε σε σχολική τάξη πρώτη φορά στα 
17 της… Προσοχή δεν είναι λογοτεχνία, 
είναι όμως μια συγκλονιστική μαρτυρία 
ύμνος στη δύναμη της 
αποφασιστικότητας  του ανθρώπου. 
Βαθμός δυσκολίας: 2/10  

 

 
  

Τίτλος: Wabi Sabi (η ατέλεια)  
Συγγραφέας: Δήμητρα Διδαγγέλου  
Εκδότης: Ιωλκός  
Με πολύ λίγα λόγια: Διηγήματα… 
Αντικείμενα και καθημερινοί άνθρωποι… 
Ασυμμετρία, παροδικότητα, φθορά, 
εφήμερο… Προσοχή υπάρχει ομορφιά 
στην ατέλεια και τα ανθρώπινα 
ελαττώματα.   
Βαθμός δυσκολίας: 1/10  

 

 
  



Τίτλος: Αλφαβητάρι Εντόμων  
Συγγραφέας: Δήμητρα Κολλιάκου  
Εκδότης: Πατάκης  
Με πολύ λίγα λόγια: Διηγήματα 
(περίπου…) Έντομα, άνθρωποι και 
λέξεις… Υφολογική ποικιλομορφία και 
πολιτισμοί της Ευρώπης… Προσοχή 
γνώσεις εντομολογίας δεν 
προαπαιτούνται. 
Βαθμός δυσκολίας: 5/10  

 

 
  

Τίτλος: Το στρίψιμο της βίδας  
Συγγραφέας: Henry James  
Εκδότης: Ψυχογιός  
Με πολύ λίγα λόγια: Η ανατροφή δύο 
ορφανών από μια νεαρή γκουβερνάντα 
σε ένα αριστοκρατικό σπίτι στην αγγλική 
εξοχή… 
Πραγματικότητα και φανταστικό… 
Φαντάσματα ή μια διαταραγμένη 
ψυχοσύνθεση… Προσοχή κλασική 
λογοτεχνία και θρίλερ μαζί.  
Βαθμός δυσκολίας: 3/10  

 

 
 

 

 

 

Καλές αναγνώσεις !!!! 
Καλές διακοπές!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


