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Γουναροπούλου, Αντωνία. Κυνηγοί και λύκοι. Εκδόσεις Πατάκη, 2017. ISBN 978-

960-16-7224-3 

Έξι μαύρες ιστορίες (συν μία) δοσμένες σαν παραμύθια με ήρωες που 

νομίζουν. Νομίζουν ότι κάποια πεποίθησή τους είναι αυτονόητη, 

νομίζουν ότι βρήκαν επιτέλους έναν σύντροφο, ότι νίκησαν τη θλίψη, 

ότι ψυχική γενναιοδωρία σημαίνει ανοιχτωσιά, ότι η απόλυτη αγάπη 

είναι η μεγαλύτερη ευτυχία ή ότι γνωρίζουν τι είναι στ’ αλήθεια δικό 

τους. Τελικά, όλοι τους είναι είτε κυνηγοί είτε λύκοι - ηθελημένα ή 

τραγικά άθελά τους, θύτες και θύματα των ψευδαισθήσεων που 

"νόμιζαν" ότι τους ταιριάζουν. 

 



Δεληβοριά, Μάγια. Ένας άγγελος στο ταβάνι μου. Εκδόσεις Κέδρος, 2015. ISBN 

978-960-04-4623-4 

Είχα πεθάνει; Αυτό αναρωτιόμουν. Μάλλον είχα πεθάνει. Ή έβλεπα ένα 

όνειρο. Βρισκόμουν με την πλάτη κολλημένη στο ταβάνι και κοίταζα 

κάτω. Δε μου φαινόταν λογικό. Πάντως εγώ από την τρομάρα μου ήμουν 

κολλημένος εκεί και δεν το κουνούσα ρούπι. Είχα τη βεβαιότητα πως αν 

κουνιόμουν θα έπεφτα με τη μούρη στο πάτωμα. Σε νοσοκομείο ήμουν, 

δε χωρούσε αμφιβολία. Όλοι φορούσαν άσπρες μπλούζες και είχαν 

περικυκλώσει κάποιον, τον οποίο απομάκρυναν προτού προλάβω να δω 

ποιος ήταν. Τώρα, ή αυτός ο κάποιος ήμουν εγώ και μόλις είχα πεθάνει 

ή υπήρχε κάποια άλλη λογική εξήγηση για την πλάτη μου στο ταβάνι και θα την έβρισκα 

από στιγμή σε στιγμή. Και τότε μου ήρθε μια καταπληκτική ιδέα: να γίνω φύλακας 

άγγελος. Ποιανού; Δεν ξέρω. Πώς; Δεν ξέρω. Ξέρω όμως το γιατί: Γιατί μπορώ! Κι αφού 

δε θυμάμαι ούτε το όνομά μου, αποφάσισα πως θα με λένε Κομπέιν. Τι πάει να πει γιατί; 

Γιατί μπορώ! Ένα βιβλίο για όσα ανεξήγητα αξίζει να εξηγηθούν μα και για όσα δε 

χρειάζονται καμία εξήγηση. Ένα καθηλωτικό και βαθιά συγκινητικό μυθιστόρημα για 
την αξία και τη μοναδική δύναμη της ζωής. 

 

Δικαίου, Ελένη. Ο άνεμος στα μαλλιά της. Εκδόσεις Πατάκη, 2015. ISBN 978-960-

16-6186-5 

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. 

 

 

 



Δικαίου, Ελένη. Φόντο σε διπλό καθρέφτη. Εκδόσεις Πατάκη, 2013. ISBN 978-

960-16-4490-5 

Ένας διπλός καθρέφτης φερμένος απ’ την Πόλη. Μπροστά του ένα 

κορίτσι, δύο μορφές. Στρουμπουλή και καμπυλωτή σαν 

αναγεννησιακή φιγούρα η μία, ψηλή και κομψή σαν μανεκέν η άλλη. 

Η μία αληθινή, η άλλη σκιά ίσως, ένα ψέμα, φάντασμα που διαλύεται 

στο φως. Μια γιαγιά Κωνσταντινουπολίτισσα, σύμβολο αγάπης και 

αφοσίωσης. Η αγκαλιά της χωρά όλες τις λύπες του κόσμου και τις 

απαλύνει. Μια εγγονή που δε θέλει πια να της μοιάζει, γιατί ακόμη και 

η μάνα της ντρέπεται για εκείνη. Ένα σύγχρονο μυθιστόρημα 

ενηλικίωσης σε μια εποχή όπου οικογένειες και άτομα δοκιμάζονται κυριολεκτικά στα 

όρια των φυσικών και ηθικών αντοχών τους. 

 

Ηλιόπουλος, Βαγγέλης, Θωμάς  Q. Bit. Εκδόσεις Πατάκη, 2017. ISBN 978-960-16-

6717-1 

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; 

 

Κούκιας, Θοδωρής. Το μουσείο των αποξηραμένων συναισθημάτων. Εκδόσεις 

Κέδρος, 2016. ISBN 978-960-04-4750-7 

Η Νεφέλη βρίσκεται για ακόμη μία φορά σε καινούριο σχολείο. 

Αισθάνεται ότι δεν ανήκει πουθενά, ούτε σε κάποια παρέα ούτε σε 

κάποιο τόπο. Νιώθει τα χρώματα της σκέψης της να εξαφανίζονται σιγά 

σιγά... λες και έχει τρυπώσει στο κεφάλι της μια χρωμοπαγίδα που τα 

αιχμαλωτίζει. Μόνη της παρηγοριά η Ταβούλα Ρασά, μια φίλη 

διαφορετική απ’ όλες τις άλλες. Ο Ίωνας είναι ο πιο παράξενος έφηβος 

του σχολείου. Την ώρα που οι συμμαθητές του ανταλλάσσουν I <3 U 

στο facebook, εκείνος βλέπει εξισώσεις με μιγαδικούς αριθμούς, τις 

οποίες προσπαθεί να λύσει. "Μικρό σοφό" τον αποκαλούν οι δάσκαλοι, "Μικρό ζαβό" 



τον φωνάζουν τα παιδιά. Η διαφορετικότητα ενώνει τη Νεφέλη και τον Ίωνα. Την ίδια 

στιγμή, όμως, γίνεται κόκκινο πανί για όσους αντιλαμβάνονται το διαφορετικό ως 

βαρετό, γελοίο ή απειλητικό. Μια κατάδυση στον κόσμο της εφηβικής κατάθλιψης και 

του συνδρόμου Άσπεργκερ. Ένα βιβλίο που διεισδύει στην ψυχή των νέων 

αποτυπώνοντας πτυχές του σχολικού εκφοβισμού. Ένα σύγχρονο νεανικό 

μυθιστόρημα, γλυκό και πικρό συνάμα, όπως είναι άλλωστε και η ίδια η διαδικασία 

ενηλικίωσης. 

 

Λαμπαδαρίδου-Πόθου, Μαρία. Συνέντευξη με το φάντασμα του βάλτου. Εκδόσεις 

Πατάκη, 2014. ISBN 978-960-16-5613-7 

Ένα ξεχασμένο ημερολόγιο και ο Χρόνος. Ένα παιδί, ο Μιχελής, που 

καταφέρνει να σώσει το έργο της αντικατασκοπείας. Ένας Άγγλος 

αξιωματικός που σκοτώνεται, όμως εξακολουθεί να είναι παρών. Η 

Δήμητρα που έχει εμπλακεί με πάθος και ζητά να λύσει το αίνιγμα. Η 

υπερφυσική δύναμη μιας κεχριμπαρένιας μπάλας θα τη βοηθήσει να 

μπει στα μυστικά του χρόνου. Θα τη φέρει στην ίδια παράλληλο με τα 

γεγονότα εκείνα και, λειτουργώντας σαν μια άγνωστη τεχνολογία, θα 

την οδηγήσει στους ίδιους δρόμους, στα ίδια περιστατικά που θα 

διαδραματιστούν μπρος στα έκπληκτα μάτια της, έτσι ακατέργαστα 

όπως τα γέννησε ο χρόνος, η ματωμένη εκείνη ώρα. Γιατί ό,τι έχει υπάρξει υπάρχει 

στον χρόνο. Ο τόπος συμμετέχει ενεργά στο μυθιστόρημα με όλη την άγνωστη δύναμή 

του. Και η ηρωίδα χρησιμοποιεί το μαγικό στοιχείο που κρύβει για να βρει το νόημα μιας 
άλλης αλήθειας, μιας άλλης δικαιοσύνης. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. 

 

Μανδηλαράς, Φίλιππος. Υπέροχος κόσμος. Εκδόσεις Πατάκη, 2016. ISBN 978-960-

16-6702-7 

Ένα πάρτι που κανείς δε γνωρίζει αν τελικά θα πραγµατοποιηθεί δίνει 

την αφορµή σε δεκατέσσερις εφήβους από την κρυµµένη µεριά της 

πόλης να έρθουν πιο κοντά, να συγκρουστούν, να φιλοσοφήσουν, να 

εκµυστηρευτούν, να ερωτευτούν και, πάνω απ’ όλα, να ονειρευτούν. 

Να συνειδητοποιήσουν, τελικά, ότι ζουν σ’ έναν υπέροχο κόσµο µόνο 

και µόνο επειδή µπορούν να κουρδίζουν κάπου κάπου το «εγώ» τους 

στην κλίµακα του «εµείς». Ένα µυθιστόρηµα αγαπησιάρικο, ταξιδιάρικο, 

ειλικρινές και τολµηρό, που αποπνέει µια τρελή τρελή αισιοδοξία! 

 

 

 

Μητσιάλη, Αλεξάνδρα. Ξυπόλυτοι ήρωες. Εκδόσεις Πατάκη, 2016. ISBN 978-960-

16-6737-9.  



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. 

 

Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου, Λότη. Η προφητεία του κόκκινου κρασιού. Εκδόσεις 

Πατάκη, 2008. ISBN 978-960-16-3028-1 

Ένα ταξίδι στο θρυλικό Μελένικο, στον "Μυστρά του Βορρά", γίνεται 

αφορμή για να ζωντανέψει το παρελθόν της βυζαντινής αυτής πόλης, 

κέντρου του Ελληνισμού, όπως το έζησαν γνωστές οικογένειες που 

βίωσαν την ακμή και την πτώση του. Έρχονται έτσι στο φως σημαντικοί 

σταθμοί στην πολυτάραχη πορεία του από τον καιρό του Ρήγα και της 

Φιλικής Εταιρείας ως τους Βαλκανικούς πολέμους και την καταστροφή 

του τον Αύγουστο του 1913, όταν οι χιλιάδες κάτοικοί του πήραν το 

δρόμο της προσφυγιάς. Πρόσωπα πραγματικά και φανταστικά, μέσα 

από την ατομική τους ζωή φανερώνουν πτυχές της νεοελληνικής ιστορίας που μένουν 

συχνά στη σκιά ή στο περιθώριο. Παράλληλα, μια νεαρή κοπέλα κι ένας φοιτητής θα 

γνωρίσουν την τωρινή μορφή της πόλης, που "χτίστηκε μέσα στα βουνά", κατά τον 

ελύτειο στίχο, θα προβληματιστούν με την παράξενη συμπεριφορά ενός γέροντα 

"μάντη" και θα ξεδιαλύνουν τα προσωπικά τους αισθήματα. Το ταξίδι αυτό θα σημάνει 

την αρχή ενός νέου έρωτα. 

 

 

 

 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showaward&awardid=961


 

Boyne, John. Το αγόρι στην κορυφή του βουνού. Εκδόσεις Ψυχογιός, 2016. 978-

618-01-1418-8 

Όταν ο Πιερό χάνει τους γονείς του, αναγκάζεται να αφήσει το Παρίσι 

και να ξεκινήσει μια νέα ζωή με τη θεία Μπίατριξ, που δουλεύει ως 

υπηρέτρια σε ένα πλούσιο σπίτι στις Βαυαρικές Άλπεις. Αλλά οι εποχές 

είναι δύσκολες, καθώς βρισκόμαστε στο 1935, στα πρόθυρα του 

Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Και δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο 

πλούσιο σπίτι αλλά για την κατοικία του Αδόλφου Χίτλερ. Σύντομα ο 

Πιερό γοητεύεται από τον Χίτλερ και μπαίνει άθελά του σ’ έναν 

επικίνδυνο νέο κόσμο: έναν κόσμο τρομοκρατίας, μυστικών και προδοσίας, από τον 

οποίο ίσως να μην μπορέσει ποτέ να δραπετεύσει. 

 

Green, John. Χελώνες στο άπειρο. Εκδόσεις Ψυχογιός, 2018. 978-618-01-2581-8 

Η δεκαεξάχρονη Άζα δε θα σκεφτόταν ποτέ να λύσει το μυστήριο του 

εξαφανισμένου δισεκατομμυριούχου Ράσελ Πίκετ. Αλλά η αμοιβή 

είναι εκατό χιλιάδες δολάρια, και η Καλύτερη και Πιο Ατρόμητη φίλη 

της, η Ντέιζι, θέλει οπωσδήποτε να προσπαθήσει. Έτσι, αρχίζουν την 

έρευνα, που θα τις φέρει στον κόσμο του Ράσελ Πίκετ και του γιου 

του, του Ντέιβις, με τον οποίο τις ενώνουν πολλά -και τις χωρίζουν 

ακόμη περισσότερα... Η Άζα προσπαθεί. Προσπαθεί να είναι καλή 

κόρη, καλή φίλη, καλή μαθήτρια, ακόμη και καλή ντετέκτιβ, την ίδια 

στιγμή που τα αισθήματά της και οι φόβοι της γίνονται ένα όλο και πιο μπερδεμένο 

κουβάρι. Ο διάσημος συγγραφέας του παγκόσμιου εκδοτικού φαινόμενου Το λάθος 

Αστέρι ζωγραφίζει την ηρωίδα του με συγκινητική τόλμη και ειλικρίνεια, σ’ ένα 

μυθιστόρημα για την αγάπη, τη δύναμη της ψυχής και τις φιλίες που κρατούν για 

πάντα. 

 

Ness, Patick. Οι υπόλοιποι απλώς ζούμε εδώ. Εκδόσεις Πατάκη, 2017. ISBN 978-

960-16-7456-8 

Τι γίνεται αν δεν είσαι ίντι παιδί, από αυτά που αποκρούουν ζόμπι ή ό,τι, 

τέλος πάντων, είναι αυτή η καινούρια φάση με τα γαλάζια φώτα και 

τους θανάτους; Τι γίνεται αν είσαι σαν τον Μάικυ; Ο οποίος το μόνο 

που θέλει είναι να αποφοιτήσει προτού κάποιος ανατινάξει το σχολείο. 

Πάλι. Κάποιες φορές πρέπει απλώς να βρεις με ποιον τρόπο ακόμα και 

μια συνηθισμένη ζωή μπορεί τελικά να είναι ασυνήθιστη. Από τον 

δημοφιλή και βραβευμένο συγγραφέα του μυθιστορήματος "Το τέρας 



έρχεται", ένα τολμηρό, αστείο και διορατικό μυθιστόρημα για τις πολλές διαφορετικές 

εκδοχές του ξεχωριστού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


