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ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 

Αντωνίου, Άντρη. Το καλοκαίρι που μεγάλωσα. Κέδρος, 2017. (ΕΦΗBIΚΟ Μ ΑΝΤ) 

«Πόσο εύκολο είναι να κρατάς κρυφό ό,τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι 

σου; Ειδικά όταν το μόνο που θέλεις είναι να βγεις έξω να το 

φωνάξεις και να ζητήσεις βοήθεια; Η Άννα, στα δεκατέσσερα πλέον 

χρόνια της, νιώθει πως η κατάσταση που βιώνει η ίδια και η μητέρα 

της έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η συμπεριφορά του πατέρα της 

έχει πια ξεπεράσει τα όρια και τα βίαια ξεσπάσματά του είναι ένας 

καθημερινός εφιάλτης. Η μητέρα της όμως ελπίζει. Περιμένει πως 

σύντομα κάτι θα αλλάξει. Πόσο επικίνδυνο είναι να μην μπορείς να 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 



αντικρίσεις την αλήθεια κατάματα; Και πόση δύναμη χρειάζεται για να αντιδράσεις; Αν 

όμως αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσεις να συνεχίσεις;»    

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Δικαίου, Ελένη. Ο άνεμος στα μαλλιά της. Εκδόσεις Πατάκη, 2015.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΔΙΚ) 

«Ένα αγόρι, ο Γιώργος, κι ένα κορίτσι µε το ασυνήθιστο όνοµα 

Γιασεµή. Εκείνος έχει αποτύχει στις εξετάσεις για την Αρχιτεκτονική. 

Εκείνη ετοιµάζεται να δώσει Πανελλήνιες για πρώτη φορά. Μια 

τυχαία συνάντηση. Ένας έρωτας νεανικός γεννιέται. Θα µπορούσε να 

είναι η συνηθισµένη ιστορία δυο νέων παιδιών που αγαπήθηκαν 

ανταλλάσσοντας φιλιά πλάι στη θάλασσα, αλµυρισµένα µε την 

αλισάχνη. Όµως οι καιροί έχουν άλλη γνώµη. Ο Γιώργος βρίσκεται 

ξαφνικά µπλεγµένος σε µια άσχηµη ιστορία που αφορά την 

οικονοµική διαχείριση της οικογενειακής επιχείρησης. Η οικονοµική κρίση εισβάλλει 

απρόσκλητη στον ονειρικό κόσµο των νεανικών του χρόνων, οδηγώντας τον στην 

αµφισβήτηση όλων όσα έχει βιώσει ως εκείνη τη στιγµή. Αγωνίζεται να ξεχωρίσει την 

αλήθεια από το «δήθεν». Αντίπαλός του, η ίδια του η οικογένεια. Ο έρωτας µε τη 

Γιασεµή, η µοναδική του δύναµη. Ώσπου στο τέλος η πάλη του Γιώργου θα έχει έναν 

µονάχα αντίπαλο, τον ίδιο του τον εαυτό. Καθώς θα διαλύονται όλα τα «δήθεν» της 

ζωής του, λες και τα παίρνει ο θαλασσινός άνεµος που περνάει µέσα από τα µαλλιά 

της Γιασεµή, ο Γιώργος για πρώτη φορά θα δει τη δική του αλήθεια, κι όχι των άλλων, 

και την αληθινή, όχι τη «δήθεν», οµορφιά µέσα από τις δικές του επιθυµίες.»  

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Δοξιάδης, Απόστολος. Ο θείος Πέτρος και η εικασία του Γκόλντμπαχ: 

μυθιστόρημα. Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001. (Μ ΔΟΞ) 

«Ο θείος Πέτρος είναι ένα αίνιγμα. Οι πρεσβύτεροι της οικογενείας 

Παπαχρήστου τον απορρίπτουν ως "αποτυχημένο της ζωής". Ωσότου 

ο αφηγητής-ανιψιός του ανακαλύπτει ότι ήταν κάποτε φημισμένος 

μαθηματικός, τόσο ιδιοφυής και παράτολμος ώστε να αφιερώσει τη 

ζωή του στην περιβόητη "Εικασία του Γκόλντμπαχ", ένα πρόβλημα 

που προσπαθούσαν εις μάτην να επιλύσουν γενεές μαθηματικών. Η 

ανακάλυψη του αυτή θα οδηγήσει σε αλυσιδωτές αντιδράσεις...» 

      - από το οπισθόφυλλο 

 

 

 



 

Ηλιόπουλος, Βαγγέλης, Θωμάς  Q. Bit. Εκδόσεις Πατάκη, 2017. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΗΛΙ) 

«Ο Θωμάς, μαθητής στο λύκειο, παίζει όλη μέρα στον υπολογιστή 

του και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με "ταχύτητες κβάντων". Να γιατί 

όλοι τον φωνάζουν Θωμά Q.Βit. Όταν προκαλεί, χακάροντας τη 

μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ούτε ο ίδιος δεν 

μπορεί να φανταστεί σε τι περιπέτειες μπλέκει. Ταξιδεύει στην 

Ιστορία, στο κάτοπτρο του χρόνου, και βρίσκεται πίσω στο 1944 να 

αντιστέκεται στους Ναζί. Ταξίδι στο παρελθόν ή εξελιγμένη εικονική 

πραγματικότητα; Ό,τι κι αν είναι, τον φέρνει αντιμέτωπο με τα 

μεγάλα ερωτήματα της ζωής αλλά και με τον ίδιο τον θάνατο. Τον γεμίζει εμπειρίες 

που κανένας άλλος νέος της γενιάς του δεν έχει. Κι όταν γυρίζει στο σήμερα κι όλοι 

τον αποτρέπουν από το να ψάξει τι ήταν αυτό που έζησε, τον κυνηγούν οι 

αμφιβολίες. Θα καταφέρει να ξαναγυρίσει στον τόπο και στον χρόνο που τον άλλαξε; 

Μπορεί να ταξιδεύει στο παρελθόν ή στο μέλλον; Ποιες αποκαλύψεις τον περιμένουν 

εκεί;»             

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Κούκιας, Θοδωρής. Ο πυροβάτης των αστεριών. Κέδρος, 2018. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΚΟΥ) 

«Ο Τίτος είναι ένας εσωστρεφής έφηβος που πάσχει από την πιο 

περίεργη ασθένεια που υπάρχει. Μια πάθηση που κάνει τα οστά του 

πορσελάνινα. Η κατάστασή του δεν του επιτρέπει να πηγαίνει 

σχολείο. Έτσι μαθαίνει να εξηγεί τον κόσμο παρατηρώντας τον από 

το μπαλκόνι και τον υπολογιστή του. Μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα 

avatar που αισθάνεται άνετα μόνο στην ψηφιακή κοινωνία. Μια μέρα 

ο αδερφός του τον παίρνει μαζί του στη δουλειά, κρυφά από τους 

γονείς τους. Ένα λάθος του Τίτου θα αποτελέσει την αφορμή για να 

ξεκινήσει μια περιπλάνηση στην πόλη, μια πόλη που προσπαθεί να βρει τις ισορροπίες 

της εν μέσω οικονομικής κρίσης, βίας και ρατσιστικών παραληρημάτων, και να ζήσει 

την πιο περίεργη και ανατρεπτική νύχτα της ζωής του. Θα συναντήσει τη Ρούσα, το 

ομορφότερο και πιο φωτογραφημένο, μα ωστόσο παράξενο, κορίτσι του σχολείου, 

που δεν τρώει μοβ φαγητά. Και κάπου εκεί ίσως συναντήσει και τον εαυτό του. Μια 

περιπέτεια ενηλικίωσης μέσα σε μια κοινωνία που παλεύει να υπάρξει. Μια ιστορία για 

έναν νέο που αναζητά απαντήσεις στην Ελλάδα του σήμερα χωρίς megabytes στο 

κινητό του. Για έναν νέο διαφορετικό, που ψάχνει να βρει αν υπάρχουν και άλλοι 

διαφορετικοί άνθρωποι εκεί έξω.»         

        - από το οπισθόφυλλο 

 

 



 

Μητσιάλη, Αλεξάνδρα. Ξυπόλυτοι ήρωες. Εκδόσεις Πατάκη, 2016.  

 (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ ΜΗΤ) 

Βραβείο Ελληνικού Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου Κύκλου Ελληνικού 

Παιδικού Βιβλίου [2017] 

«Ο Τάκης, η Σταυρούλα, η Αλέγρα, ο Πέπο, ο Άρης, η Ελένη, ο 

Έκτορας, η Αγγελική και η Λούνα ζουν στη Θεσσαλονίκη τα σκοτεινά 

χρόνια της γερµανικής Κατοχής. Μέσα σε µια πόλη που η µπότα των 

Γερµανών προσπαθεί να ταπεινώσει απ’ άκρη σ’ άκρη, αγωνίζονται να 

επιβιώσουν και ταυτόχρονα να αντισταθούν στον ναζισµό. Ζουν 

εµπειρίες που τους καθορίζουν και πολλές φορές δίνουν µάχη για να 

ξεφύγουν από τον θάνατο που τους κυκλώνει. Και µέσα στα µεγάλα 

ιστορικά γεγονότα ξετυλίγονται απεγνωσµένοι έρωτες, αδερφικές 

φιλίες, πράξεις αυταπάρνησης, επιστροφές από χρωστούµενα του παρελθόντος. Και 

κάποτε είναι τα ζάρια της τύχης που αποφασίζουν για τον θάνατο και τη ζωή. Οι 

"Ξυπόλυτοι ήρωες" είναι ένα ιστορικό µυθιστόρηµα για την Κατοχή και την Αντίσταση, 

για το ξυπόλυτο τάγµα και το ξεκλήρισµα των Εβραίων της πόλης. Οι "Ξυπόλυτοι 

ήρωες" είναι πάνω από όλα η ιστορία των απλών, καθηµερινών ανθρώπων της που 

απέκτησαν το ανάστηµα όσων γράφουν την ιστορία µε τις ίδιες τους τις πράξεις.»  

        - από το οπισθόφυλλο 

 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Emmich, Val. Αγαπητέ Έβαν Χάνσεν. Εκδόσεις Πατάκη, 2019. (ΕΦΗΒΙΚΟ Μ EMM) 

«Αγαπητέ Έβαν Χάνσεν, η σημερινή μέρα θα είναι υπέροχη, και να 

γιατί... Ένα γράμμα που δεν έπρεπε να διαβαστεί συνδέει κατά 

λάθος τον δεκαεφτάχρονο Έβαν με μια οικογένεια που πενθεί τον 

γιο της. Για τον Έβαν είναι η ευκαιρία της ζωής του. Μπορεί 

επιτέλους να ανήκει κάπου. Πρέπει απλώς να προσποιείται ότι ο 

διαβόητος για τον προβληματικό του χαρακτήρα Κόννορ Μέρφυ 

υπήρξε, κρυφά, ο κολλητός του. Ξαφνικά ο Έβαν παύει να είναι 

"αόρατος" - τον προσέχει μέχρι και το κορίτσι των ονείρων του. Οι 

γονείς του Κόννορ του συμπεριφέρονται σαν να είναι μέλος της 

οικογένειας και του ζητούν απεγνωσμένα περισσότερες πληροφορίες για τον 

αινιγματικό γιο τους. Καθώς βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στον πόνο, στις ενοχές και 

στη σύγχυση της οικογένειας, ο Έβαν συνειδητοποιεί πως αυτό που κάνει δεν είναι 

σωστό. Όμως δεν είναι κακό πράγμα να βοηθάς τους άλλους, έτσι δεν είναι; 

Ο καινούριος αυτός Έβαν δεν κατακλύζεται από το άγχος, ούτε και αντικρίζει διαρκώς 

την απογοήτευση στα μάτια της μητέρας του. Έχει έναν σκοπό στη ζωή του. Επιπλέον 

έχει αυτοπεποίθηση. Η κάθε μέρα είναι υπέροχη. Όταν όμως το μυστικό του αρχίζει να 

βγαίνει στο φως, ο Έβαν θα έρθει αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο εμπόδιο: τον ίδιο 
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του τον εαυτό. Ένα απλό ψέμα οδηγεί σε πολλές περίπλοκες αλήθειες, σε αυτή τη 

συγκινητική ιστορία που μιλά για την κατάθλιψη και την ανάγκη για επικοινωνία, σε 

μια εποχή διαρκούς δικτύωσης αλλά και αφάνταστης μοναξιάς.»     

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Millas, Juan Jose. Η δική μου ιστορία. Ψυχογιός, 2018. (Μ MIL) 

«Ο αφηγητής της ιστορίας αυτής είναι ένα δωδεκάχρονο αγόρι σαν 

όλα τα άλλα, με τους φόβους, τις ανασφάλειες και τα όνειρά του. 

Ώσπου μια μέρα, στην επιστροφή από το σχολείο, ρίχνει από μια 

γέφυρα μια μπίλια, προκαλώντας ένα ατύχημα που θα στοιχίσει τη 

ζωή σε μια οικογένεια. Μόνο η συνομήλική του Ιρένε σώζεται, αλλά 

μένει ανάπηρη. Εκείνη η μέρα σημαδεύει τη ζωή του. Το μοιραίο 

λάθος του γίνεται το μεγαλύτερο μυστικό του - και η Ιρένε η 

μεγαλύτερη εμμονή του. Η αγάπη του γι’ αυτή θα ξεκινήσει από την ενοχή αλλά θα 

γίνει η σωτηρία του καθώς η δική του οικογένεια διαλύεται με το διαζύγιο των γονιών 

του... Με το ξεχωριστό στιλ και το τόσο προσωπικό χιούμορ του, ο Μιγιάς γράφει μια 

ιστορία για την εφηβεία και τη δύσκολη πορεία προς την ενηλικίωση. Ακροβατώντας 

ανάμεσα στην πρόκληση και την ευαισθησία, ο ήρωάς του αφηγείται όλα όσα ο ίδιος ο 

Μιγιάς -κι ο καθένας από εμάς- δε βρίσκει το κουράγιο να εξομολογηθεί.»   

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Zweig, Stefan. Σκακιστική νουβέλα. Άγρα, 2008. (Μ ZWE) 

«Η "Σκακιστική νουβέλα", το τελευταίο αριστούργημα του Στέφαν 

Τσβάιχ, δημοσιεύτηκε το 1943 στη Στοκχόλμη. Μεταθανάτια έκδοση, 

αφού ο συγγραφέας αυτοκτόνησε τον προηγούμενο χρόνο μαζί με 

τη δεύτερη γυναίκα του στη Βραζιλία, τον τόπο όπου πήγε το 1940 

αυτοεξόριστος. Θεωρούσε την καταστροφή της Ευρώπης στη 

δεκαετία του '40 ως την καταβαράθρωση όλου του του έργου. Η 

"Σκακιστική νουβέλα" αποτελεί μια μόλις καλυμμένη εξομολόγηση. 

Στο πλοίο, με δρομολόγιο από τη Νέα Υόρκη στο Ρίο και το 

Μπουένος Άιρες, όπου αρκετοί Ευρωπαίοι επιβάτες, φεύγοντας μακριά από τη βία και 

τη σύγχυση του ναζισμού, αναζητούν καταφύγιο στην Αργεντινή και τη Βραζιλία ως 

τόπο εξορίας και ελπίδας, ο δρ. Μπ. αντιμετωπίζει σε μια παρτίδα σκακιού τον Μίρκο 

Τσέντοβιτς, τον σκοτεινό παγκόσμιο πρωταθλητή. Ο συγγραφέας αναπτύσσει με 

μεγαλειώδη τρόπο το θέμα του πνευματικού εγκλεισμού που δεν μπορεί να βρει 

διέξοδο παρά στην τρέλα. Ο δρ. Μπ., πριν ταξιδέψει, υπέστη από τους ναζί μια 

ιδιαίτερη φυλάκιση σ' ένα εντελώς άδειο δωμάτιο ξενοδοχείου, χωρίς τίποτα να μπορεί 

ν' απασχολήσει ή να διασκεδάσει το μυαλό του, μέχρι που ανακάλυψε ένα εγχειρίδιο 

με παρτίδες σκακιού που άρχισε ν' αποστηθίζει και να ξαναπαίζει από μνήμης. 

Έχοντας εξαντλήσει τις πηγές του βιβλίου, το μυαλό του τον οδήγησε σε παρτίδες με 



αντίπαλο τον εαυτό του κι έτσι άρχισε να υποβάλλεται σε μια σχιζοφρενική διάλυση 

που επρόκειτο να αποβεί μοιραία. Στο αφήγημα απεικονίζεται η πάλη του πνεύματος 

και της φαντασίας -χαρακτηριστικά του παλαιού κόσμου- ενάντια στον εσωτερικό 

δαίμονα και στην αδιάβλητη και πεισματική λογική της σύγχρονης βαρβαρότητας.»  

        - από το οπισθόφυλλο 

 

Ogawa, Yoko. Ο αγαπημένος μαθηματικός τύπος του καθηγητή. Άγρα, 2010. 

 (Μ OGA) 

«Αυτός είναι ένας λαμπρός εξηντάχρονος καθηγητής μαθηματικών 

που, ύστερα από ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, ζει με μια βραχεία 

μνήμη μόλις ογδόντα λεπτών. Αυτή είναι μια ευαίσθητη και 

πανέξυπνη οικονόμος που αφοσιώνεται στη φροντίδα του. Κάθε πρωί, 

όταν ο καθηγητής και ο οικονόμος συστήνονται εκ νέου ο ένας στον 

άλλον, ανθίζει μια παράξενη, όμορφη σχέση μεταξύ τους. Ο 

καθηγητής μπορεί να μη θυμάται τι έφαγε για πρωινό, αλλά στο 

μυαλό του είναι ακόμα ζωντανές οι κομψές εξισώσεις από το 

παρελθόν. Μετά από δική του προτροπή, η οικονόμος του γνωρίζει το 

δεκάχρονο γιο της. Έτσι ξεκινά μεταξύ τους μια θαυμάσια σχέση. Ο καθηγητής 

σκαρώνει έξυπνους μαθηματικούς γρίφους, βασιζόμενος άλλοτε στο νούμερο του 

παπουτσιού της και άλλοτε στην ημερομηνία γέννησής της και οι αριθμοί 

αποκαλύπτουν έναν κόσμο ποίησης και καταφυγής τόσο στην οικονόμο, όσο και στο 

γιο της.»            

        - από το οπισθόφυλλο 

 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Diaz, Alexandra. The only road. Simon and Schuster, 2016. (JF DIA) 

“Jaime is sitting on his bed drawing, when he hears a scream. 

Instantly he knows: Miguel, his cousin and best friend, is dead. 

Everyone in Jaime's small town in Guatemala knows someone who 

has been killed by the Alpha's, a powerful gang that's known for 

violence and drug trafficking. Anyone who refuses to work for them is 

hurt or killed, like Miguel. With Miguel gone, Jaime fears that he is 

next. There's only one choice. Accompanied by his cousin Ángela, 

Jaimie must flee his home to live with his older brother in the United 

States.”            

        – from the back cover 

 



Hargrave, Kiran Millwood. The island at the end of everything. Chicken House, 

2017. (JF HAR) 

“Ami lives with her sick mother on an island where the sea is as blue 

as the sky. It's all she knows and loves, but the arrival of a cruel 

government official, Mr Zamora, changes her world for ever. Her 

island is to become a colony for sufferers of leprosy. Banished to an 

orphanage across the water, Ami meets a honey-eyed girl named for 

butterflies, and together they set out to find a way back home to the 

island at the end of everything.”         

        – from the back cover 

Hiaasen, Carl. Flush. Corgi, 2006. (JF HIA) 

“Noah's life is full of ***. His dad's in jail and there's a boat pumping 

sewage into the bay he loves. He's determined to stop the Coral 

Queen's illegal dumping --it's both gross and against the law. It's going 

to be a big job and the odds are stacked against him, but he's got a 

mad plan and some oddball allies to help him out...”    

        – from the back cover 

 

Johnson, Mitch. Kick. Usborne, 2017. (JF JOH) 

“Budi's plan is simple. He's going to be a star. Budi's going to play for 

the greatest team on Earth, instead of sweating over each stitch he 

sews, each football boot he makes. But one unlucky kick brings Budi's 

world crashing down. Now he owes the Dragon, the most dangerous 

man in Jakarta. Soon it isn't only Budi's dreams at stake, but his life.” 

      - from the back cover 

 

 

Καλό Καλοκαίρι! 


